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Ohlédnutí ve fotografii

5. 12. Mikuláš, čerti a anděl našich dobrovolných hasičů

26. 11.  Zahájili jsme advent na Husově náměstí

7. 12.  Zkoušeli jsme bezpečnost sportovni haly 11. 11.  Lampionový průvod

6. – 7. 12.  ZUŠ slaví 75. výročí od svého založení 
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Milí sousedé,
vstoupili jsme do nového roku 2023 a já vám, 

a vlastně i sobě, chci hned v úvodu popřát, aby 
byl pokojnější, radostnější a nadějnější, než rok 
uplynulý. Prošli jsme nelehkými věcmi v celosvě-
tovém, národním, komunálním a mnozí možná  
i v osobním měřítku. Mnohé věci, které se dějí  
v našich životech, ovlivnit nemůžeme, mnohé na-
opak ano. A tak pojďme v tomto roce společně 

měnit k lepšímu naše nejbližší okolí, kterým je kro-
mě našich domovů také naše město.

Rád bych vás seznámil s některými opatření-
mi, která jsme se s ohledem na finanční možnosti 
města rozhodli zavést.

Vzhledem k rychle rostoucím cenám energií 
se v současné době velmi intenzivně zabývá-
me možností energetických úspor. Jako první 
krok omezujeme noční osvětlení města. Možná 
jste již zaznamenali poloviční osvícení nadjez-
du či nižší intenzitu nasvícení památek. Snažíme 
se, aby tato omezení nebyla na úkor komfortu  
a bezpečnosti ve městě. Hledáme také možnosti 
využití energeticky obnovitelných zdrojů pro sníže-
ní energetické náročnosti městských budov.

Dále jsme odvolali jednatele městské organiza-
ce Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad 
Labem s. r. o., která má mimo jiné zajišťovat provoz 
nové sportovní haly. Této funkce se bezplatně ujala 
místostarostka Radka Bláhová, čímž městu vzniká 
úspora 50 tis. Kč měsíčně.

Podařilo se nám sestavit rozpočet pro rok 2023. 

K výraznému navýšení došlo u nákladů na energie 
a u mzdových nákladů, které celostátně vzrostly  
v důsledku navýšení mzdových tarifů. Běžné vý-
daje jsme zachovali na úrovni roku 2022, včetně 
fondů pro kulturu a sport. Velkou většinu investiční 
části rozpočtu bohužel „spolknou“ již v minulosti 
zahájené investiční akce, jako jsou sportovní hala, 
rekonstrukce Mírové ulice a mnohé další. Velkou 
výzvou proto pro nás zůstává hledání dotačních 
 titulů, kterými bychom mohli rozpočtu „odlehčit“ 
a podpořit tak nové i stávající investice.

Ve spolupráci s odborem kontroly Krajského 
úřadu Středočeského kraje připravujeme zahájení 
auditu hospodaření města za rok 2022. Bude to 
poprvé, kdy audit našeho města nebude provádět 
soukromá firma. Bude tím zajištěna jednak větší 
objektivita celého auditu a jednak finanční úspo-
ra, protože audit je Krajským úřadem poskytován 
obcím zdarma.

Mgr. Karel Marek
starosta města
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Programové 
prohlášení

Od svého zvolení se nové vedení města doslova 
nezastavilo. V tuto chvíli především řeší záležitos-
ti, které v zájmu města i jeho obyvatel nesnesou 
odklad a mají tedy prioritu. Cílem je fungování 
města stabilizovat, systematizovat a zefektivnit. 
Nemusíte se však obávat žádných dramatických 
zvratů. Programové prohlášení bude vycházet 
z volebního programu Lysá nás spojuje a bude 
předloženo na lednovém jednání zastupitelstva 
města.

Ačkoliv se zdá objekt sportovní haly již zcela 
dokončen a z pohledu stavebního můžeme kon-
statovat, že tomu tak i v podstatě je, probíhají  
v hale ještě další činnosti, bez kterých nelze objekt 
uvést do provozu. Kontrola provedených prací, do-
kumentů, provedení funkčních zkoušek, provádění 
revizí a předávání provozních manuálů.

Zde se nám to bohužel komplikuje, protože 
ačkoliv již více než měsíc jednáme se zhotovite-
lem na téma předání díla, stejně neustále nará-
žíme na skutečnosti, které vypovídají o naprosté 
absenci odborného vedení projektu ze strany 
zástupců města po dobu jeho výstavby. Chybí do-
klady o provedení zkoušek, vzorkování výrobků, 

Sportovní hala

schvalování změn. Také chybí části technologie, 
které zhotovitel nahrazuje prohlášením, že „se to 
tak dohodlo“. Nedokončený je také proces schva-
lování víceprací atd. Zkrátka proces přebírání díla 
se výrazně komplikuje a kolaudace (resp. Uvede-
ní do zkušebního provozu) plánovaná na konec 
listopadu musela být z těchto důvodů odložena.

I přes uvedené problémy zaměstnanci úřadu  
z odboru investic (OMI) souběžně s přebíráním 
objektu připravují podklady pro zkušební pro-
voz a zajišťují dílčí prohlídky dotčených orgánů. 
Objekt k dnešnímu dni viděli zástupci hygieny, 
policie, NIPI a proběhla kontrola Hasičského zá-
chranného sboru ohledně funkčnosti protipožár-
ních opatření. Nyní probíhá vypořádání s jejich 
připomínkami. 

Ve chvíli, kdy budou zkontrolovány veškeré 
doklady, dokončeny funkční zkoušky a vyřešeny 
všechny připomínky ze strany města, bude oslo-
ven stavební úřad, který určí termín prohlídky. 
Předpokládáme, že ta by mohla proběhnout  
v lednu 2023. Věříme tedy, že již v prvním čtvrt-
letí roku 2023 by na palubovku mohli vyběh-
nout první sportující.
A ještě něco 

Pro sportvní kluby, spolky a další zájemce o 
pronájem haly je důležité vědět v předstihu, za 
jakých podmínek a v jakém rozsahu budou moct 
začít novou halu využívat. V uplynulých dnech 
proto zorganizovala paní místostarostka Radka 
Bláhová prohlídku určenou právě zájemcům o 

pronájem sportovní haly. Prohlídky se účastnili 
také členové komise pro sport a volný čas a čle-
nové komise pro výstavbu a rozvoj města.

Aktuálně z radnice
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Informace z úřadu

Důležité body z posledního jednání zastupitelstva roku 2022

● Vedení města schválilo zakoupení vánočních 
balíčků pro seniory, kteří jsou umístěni v Domově Na 
Zámku v Lysé nad Labem a v Domově Rožďalovice, a 
také finanční dotaci ve výši 1 500 Kč na každé dítě s tr-
valým bydlištěm v Lysé nad Labem, které je umístěno 
v institucionální péči. 

● Rada města schválila žádost o dotaci pro ZŠ Bed-
řicha Hrozného, která by měla pomoci s rekonstruk-
cí a vybavením části domu č. 13, kterou bude škola 
využívat jako své odborné učebny. Držme si palce, 
abychom ji získali.

● Mnozí z vás zaregistrovali, že probíhá koncesní 
řízení na dodavatele správy VaK. Aby mělo vedení 
města dostatek prostoru se s řízením seznámit a 
nastudovat si všechny podklady, po dohodě s fir-
mou Stavokomplet rada města schválila prodloužení 
smlouvy o tři měsíce, tj. do konce března 2023. Jde o 
velice komplexní výběrové řízení a vedení města ne-
chce nic podcenit.

● Rada města schválila nová pravidla pro vydávání 
Listů. Nejdůležitější změnou je, že členem redakční 
rady nebude nikdo z rady města ani nikdo ze zastu-
pitelů. Redakční rada připravila nové pravidelné rub-
riky, které naleznete už v tomto vydání. Najdete mezi 
nimi mj. kalendárium, zajímavé rozhovory, pravidelný 
pohled do minulosti i dvoustranu pro děti. Inspirovali 
jsme se vašimi návrhy a doufáme, že se vám nové Lis-
ty budou líbit. Pravidelnou součástí budou samozřej-
mě také zprávy z úřadu, které právě čtete. 

● Nájemné v městských bytech bylo v Lysé  
i v Milovicích různé, ve většině případů ale či-
nilo 68 Kč/m2. Chtěli jsme nájemné sjednotit  
a nastavit stejná pravidla pro nájemce jak v Milovicích 
tak v Lysé. Rada města proto sjednotila ceny nájem-
ného v městských bytech pro nově uzavírané nájem-

ní smlouvy od 1. 1. 2023. Nová cena je 100 Kč/m2, 
pro obyvatele bytů v domě s pečovatelskou službou 
(DPS) to je 70 Kč/m2. Byty v Knébláku Na Františku 
a smlouvy na dobu neurčitou mají speciální režim 
a nová cena se jich tak netýká. I přes toto navýšení 
máme jedny z nejnižších cen na trhu. Peníze získané  
z nájmů investujeme zpět do rekonstrukce domů. A 
to byl hlavní důvod, proč se výše nájemného upravo-
vala. 

● Chceme z Lysé nad Labem udělat lepší místo pro 
život a zatraktivnit ho i pro návštěvníky. Na podnět za-
stupitele Ondřeje Šmída schválila rada města zařaze-
ní města do projektu Inovativní řešení rekreační a vol-
nočasové MObility pro CEstovní ruch ve venkovských 
oblastech (IMOCE) podpořeného Ministerstvem pro 
místní rozvoj. Tento projekt by nám měl pomoci při-
pravit vhodné prostředí pro rozvoj turistiky, bezpečné 
cykloturistiky i pěších tras a tolik potřebné infrastruk-
tury.

● Rada města potvrdila dodavatele elektrické 
energie pro Město Lysá nad Labem a přidružené 
subjekty. V elektronické aukci organizované komo-
ditní burzou Power Exchange Central Europe a.s. 
bude bude pro rok 2023 společnost EP ENERGY 
TRADING, a.s. Radataké schválila uzavření smlou-
vy o sdružených službách dodávky zemního plynu 
na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 se spo-
lečností EP Energy Trading, a.s. se „spotovým“ 
produktem.

● Z důvodu ekonomické neefektivity došlo v pátek 
23. 12. 2022 k přerušení provozu v MŠ Pampeliška, 
MŠ Mašinka a MŠ Dráček. Pro všechny přihlášené 
děti z výše jmenovaných mateřských škol byl provoz 
zajištěn v MŠ Čtyřlístek. V MŠ Pampeliška, MŠ Mašin-
ka a MŠ Dráček bylo dále schváleno přerušení provo-
zu v době od 27. 12. do 30. 12. 2022.

● Radou města bylo také schváleno poskytnutí 
peněžitého daru občanům s trvalým bydlištěm v Lysé 
nad Labem a zaměstnancům města Lysá nad Labem, 
kteří se stali bezpříspěvkovými dárci kostní dřeně. 
Výše daru je  5 000 Kč za každý odběr.

● Rada města rozhodla o výpovědi smlouvy spo-
lečnosti MANOLA VIDEO, s. r. o.

● Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 
(2) písm. c) zákona o obcích jako jediný společník vy-
konávající pravomoci valné hromady společnosti 
Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem 
s.r.o. s okamžitou účinností odvolala Daniela Cha-
loupku z funkce jednatele společnosti a v souladu s 
ustanovením § 102 odst. (2) písm. c) zákona o obcích 
jako jediný společník vykonávající pravomoci valné 
hromady společnosti Sportoviště a kulturní zařízení 
města Lysá nad Labem s.r.o. s okamžitou účinností 
jmenovala Mgr. Radku Bláhovou, která tuto funkci 
bude vykonávat bezplatně. 

● Rada města vzala na vědomí výzvu bývalého 
jednatele Sportovní haly pana Daniela Chaloupky, 
aby mu byla nad rámec jeho běžné měsíční odměny 
vyplacena částka 250 000 Kč jako odstupné, a pod-
stoupila tuto žádost jednatelce společnosti Sporto-
viště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. 
o. s tím, že požadavek pana Daniela Chaloupky na 
vyplacení odstupného požaduje za neoprávněný  
s ohledem na porušení jeho povinností jednatele 
společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá 
nad Labem s. r. o., které trvalo dlouhodobě a od sa-
mého počátku, jak je uvedeno v důvodové zprávě k 
usnesení Rady města č. 607 ze dne 7. 11. 2022.

● Zastupitelstvo stojí o vaši zpětnou vazbu, 
a proto schválilo nový jednací řád zastupitel-
stva. Důležitá změna pro všechny je zrušení 
časového omezení příspěvků v diskusi. Ani 
zastupitelé ani občané tedy nebudu časově 
omezeni a budou mít dostatečný prostor pro 
své příspěvky a podněty. Ty by se samozřej-
mě měly týkat projednávaného tématu, být 
smysluplné a věcné. Pro případ, že by ně-
kdo chtěl tohoto práva jakkoliv zneužít, je v 
jednacím řádu zachováno právo starosty na 
odnětí slova diskutujícímu, možnost ukonče-
ní diskuse nebo možnost, aby zastupitelstvo 
odsouhlasilo pro dané konkrétní zasedání 
omezení počtu vystoupení a časového limitu 
pro vystoupení občanů. Věříme, že ani jedné 

z těchto možností nebude potřeba využít.

● Zastupitelstvo vzalo na vědomí také ko-
nání schůzek Rady města v roce 2023, které 
budou zpravidla každé pondělí počínaje 9. 1. 
2023, a termíny zasedání zastupitelstva měs-
ta v I. pololetí roku 2023, a to 25. 1., 15. 3., 
26. 4. a 21. 6. 2023.

● Zastupitelstvo schválilo předložené roz-
počtové opatření č. 9/2022, které řešilo chy-
bějících 80 mil. v rozpočtu pro rok 2022. Díky 
úsporám, zvýšeným daňovým příjmům a pře-
sunu části investic do roku 2022 se podařilo 
tuto situaci vyřešit. Město tak nemusí využít 
minulým vedením připravený kontokorent, 

tedy další úvěr ve výši 30 mil. Kč.

● Klíčovým bodem bylo schválení rozpočtu 
města Lysá nad Labem na rok 2023. Rozpočet 
byl schválen jako schodkový ve výši 27,721 
mil. Kč. Celkové příjmy jsou 331 807 tis. Kč a 
výdaje 354 609 tis. Kč. Schodek je kryt zdroji 
z minulých let ve výši 17,721 mil. Kč a čerpá-
ním úvěru ve výši 10 mil. Kč (dočerpání úvěru 
ve výši 300 mil Kč).

● Mezi další body patřily prodej a směna 
pozemků a také vzájemný bezúplatný převod 
pozemků v ulici Československé armády z 
vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví 
města Lysá nad Labem.

Přehled nejdůležitějších usnesení, která přijala rada města

Kompletní usnesení ke všem bodům najdete na webových stránkách města v záložce Samospráva.
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Aktuálně z radnice

Komise, jejich úkoly a první výsledky
Svou práci začaly vykonávat také komise. Pro-
běhla první setkání, na nichž se už řešily jed-
notlivé úkoly. 

 
Komise pro  IT a Smart City navrhuje efektivnější 
technické vybavení pro konference

Několik týdnů před volbami byl spuštěn nový 
web města a mnoho dokumentů tak zmizelo. 
Děkujeme proto odboru IT, že na naši žádost 
zveřejnil zálohovanou verzi webu. Původní 
web, archiv Úřední desky od 30. 9. 2015 do  
5. 1. 2022 a archiv žádostí o informace dle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím. Rada města schválila na dopo-
ručení komise modernizaci elektronické úřední 
desky, která by měla snížit pravděpodobnost 
výpadku. Nový počítač a upravený software 
budou mít záruku dva roky a na návrh komise 
se podařilo dojednat garanci pozáruční podpo-
ry na dalších pět let, což by mělo eliminovat 
nutnost dalších investic v následujících letech.  
Komise také nedoporučila nakoupit zbývající 
audiovizuální techniku do prostoru nově zre-
konstruované historické radnice v hodnotě 
přibližně 639 tisíc Kč vč. DPH. Navrženou tech-
niku považovala za příliš nákladnou. Namísto 
toho komise navrhla zakoupit mobilní techni-
ku použitelnou jak pro telekonference, tak pro 
zlepšení přenosu ze zastupitelstva a jiných akcí 
v přibližné hodnotě 150 000 Kč, maximálně 
však 300 000 Kč včetně DPH při nákupu nejvyš-
ší zvažované varianty. Komise také pracuje na 
streamování plátna při zasedání zastupitelstva 
města a jiných veřejných jednáních a zkvalitně-
ní zvukového přenosu.

 
Prioritou komise pro dotace je získávání 
nových příjmů do rozpočtu města

Začátkem prosince se poprvé sešla komi-
se pro dotace. Získávání dotací do rozpočtu je 
priorita nového vedení města. Jako dědictví po 
minulém vedení města zůstala přiznaná dotace 
na rekonstrukci pavilonu E v ZŠ JAK. V procesu 
hodnocení byla žádost vybrána k financování. 
Před podpisem smlouvy však ministerstvo pro 
místní rozvoj zjistilo, že rozpočet obsahuje ne-
uznatelné náklady. Původně jsme měli dostat  
8,7 mil. Kč, ale byli jsme vyzváni k úpravě a vy-
jmutí části položek. Po redukci se dotace po-
hybovala okolo 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 
zakázka byla vysoutěžena za 12 mil. Kč, nové ve-
dení se rozhodlo celou akci zastavit a dotaci ne-
čerpat. Částku 10 mil. Kč v rozpočtu města teď 
prostě nemáme. Kromě této neradostné zprávy 
je tu i jedna mnohem příznivější. 24. 11. město 
podalo žádost o dotaci z výzvy č. 112 IROP na  
vybudování odborných učeben v domě č. 13 
vedle ZŠ Bedřicha Hrozného. Žádost byla po-
dána včas a máme velkou šanci dotaci získat. 
Zhruba za půl roku bychom se mohli dozvědět, 
jestli dostaneme proplacené náklady za část již 
hotové stavby. Peníze do rozpočtu by se oprav-
du hodily. 

Koncept parkování ve městě připravuje 
komise pro dopravu

Komise pro dopravu byla požádána, aby do 
konce ledna připravila návrh koncepce pro par-
kování v našem městě. Jde o důležité téma, 
které se týká skoro každého, protože právě vy 
znáte okolí svého bydliště nejlépe a víte, kde se 
parkuje snadno a kde je to „o život“, kde by šlo 
úpravou značení vytvořit pár míst navíc a kde 
auta naopak překáží plynulému provozu. Kromě 
místa je podstatný i čas – jiné je to v týdnu, o ví-
kendech, během výstav nebo při dalších akcích  
a uzavírkách.

Prosíme, pošlete své postřehy, náměty, při-
pomínky do 15. ledna přímo předsedovi komise 
a svému zastupiteli Ondřeji Šmídovi na e-mail:  
ondrej.smid@mestolysa.cz.  

Je důležité, abychom na nic nezapomněli  
a nová pravidla pro parkování v našem městě 
byla výhodná hlavně pro Lysáky.

Komise pro sport a volný čas reviduje zadání 
na okolí areálu u sportovní haly

Smutným zjištěním pro komisi bylo, že po-
kud jde o skatepark, město od jeho zrušení 
nebylo schopné připravit projekt nového 
skateparku a jeho schválení. Komise tedy ve 
spolupráci s vedením města hned začala tuto 
záležitost řešit. Shoda s vedením města je  
v tom, že navazující pozemek na halu by se 
měl řešit koncepčně, tak aby umožnil i budou-
cí rozvoj této lokality. Komise městu doporučila 
sportoviště, která by bylo vhodné v této lokalitě 
umístit, tedy i skatepark. Zástupce vedení města 
a komise se posléze spojili s projektantem a do-
hodli se na navázání na dosud odvedenou práci. 
Až projektant připraví studii, město ji projedná 
se širokou veřejností. Bohužel situace je taková, 
že minimálně rok bude trvat vypracování pro-
jektu a jeho schválení. Otevření skateparku se 
tedy dočkáme nejspíše až v roce 2024.

Komise pro výstavbu a rozvoj města
První setkání trvající přes čtyři hodiny má za 

sebou již i komise pro výstavbu a rozvoj měs-
ta. V rámci schůzky se komise věnovala jak 
městským a krajským investičním akcím, tak 
i návrhům na změnu územního plánu. Jed-
nalo se o změnu územního plánu v lokalitách 
Na Karlově, U Cihelny a v Litoli za účelem vý-
stavby supermarketu LIDL. V rámci městských 
a krajských investičních akcí v Lysé se komise 
zabývala především věcmi, které se nyní pro-
jektují. Jednalo se o projektovou dokumentací 
(PD) na infrastrukturu na Hrabanově (v lokali-
tě Hrabanov, Sadová), PD na výstavbu okružní 
křižovatky u nadjezdu v ulici Jedličkova a také 
o projekt 2. etapy obchvatu. Jelikož se členové 
komise zúčastnili v neděli 4. prosince prohlíd-
ky haly zorganizované místostarostkou Radkou 
Bláhovou, byla část jejich setkání věnována  
i sportovní hale.

Komise pro hospodaření s byty  
a nebytovými prostory

Komise má za sebou již tři setkání a několik 
obchůzek po bytech v Lysé i v Milovicích. Jed-
nou z priorit komise je získat přehled o stavu 
bytového a nebytového fondu, a to nejen na 
papíře, ale především v reálu. Členové proto 
navštíví všechny byty a nebytové prostory, 
což jim umožní udělat si přehled o potřebě 
oprav a investic ve všech bytech a prostorách. 
Komise dále začala sbírat data o stavu spo-
lečných prostor domů (střecha, výtah, okna, 
zateplení, vytápění atd.), aby mohla připravit 
přehled o tom, co a v jakém pořadí je potřeba 
rekonstruovat. Všechny tyto informace jsou 
nezbytné pro stanovení koncepce, která v na-
šem městě dlouhodobě chybí. Dalším krokem 
bude vznik fondu údržby a oprav. Cílem je, aby 
do tohoto fondu bylo pravidelně a dlouhodo-
bě směřováno předem dané procento peněz  
z vybraného nájemného a tyto peníze byly po-
užity výlučně na opravy a údržbu domů. Víme, 
že na domy v Lysé se zapomínalo a chceme to 
napravit.

Komise pro školství řešila komunikaci  
i nastavení priorit

Na konci listopadu se sešla také komise pro 
školství. Na úvod setkání komise diskutovala 
způsob komunikace mezi jednotlivými aktéry 
– členy komise, vedením škol, městem i místní 
akční skupinou (MAS), a to z důvodů zajištění 
kvalitní informovanosti o možnostech rozvoje 
školství, ať už se jedná o různé dotace a pro-
jekty, profesní rozvoj apod. Radní Štěpánka 
Vošická informovala členy komise, že proběh-
la schůzka se zástupci škol a plánuje takové 
schůzky pořádat pravidelně. Komise schválila 
postup, že po schválení radou zápis z jednání 
komise město rozesílá vedení škol a MAS Po-
labí a Dolní Pojizeří. Zástupci MAS budou rov-
něž pozvání na další setkání komise. Násled-
ná diskuze o prioritách pro rozvoj vzdělávání 
v Lysé nad Labem se týkala témat, jako jsou 
zřízení pedagogicko-psychologické poradny, 
program a dotace na podporu volnočasových 
aktivit, školní stravování, rekonstrukce střechy 
v ZŠ TGM, prostorové potřeby ZŠ JAK, obsazení 
školních rad, získávání dotací na rekonstrukce 
učeben, vzdělávání pedagogů a strategické plá-
nování. Vybraní členové komise dostali za úkol 
získat příklady dobré prace od sousedních MAS 
i v oblasti školního stravování. Komise se shod-
la na tom, že pro další strategické plánování je 
zásadní znalost demografického vývoje, a pro-
to doporučuje zpracování nové demografické 
studie.

Zápisy ze všech komisí najdete 
na webových stránkach města 

v sekci Samospráva.
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Aktuálně z radnice Informace z úřadu

Zastupitelstvo města 14. Prosince 2022 
schválilo rozpočet navržený pro rok 2023.  
“Jsem rád, že se ho podařilo sestavit, a to v 
situaci, kdy jsme se museli vypořádat hned 
s několika problémy,” říká starosta Karel 
Marek. A o jaké problémy se jednalo?
● Není možné čerpat velké úspory z 

minulých let či z vedlejší hospodářské 
činnosti, protože byly utraceny.
● Není možné čerpat velké částky z 300mil. 

úvěru, protože byl již téměř vyčerpán.
● Nemůžeme počítat s velkými příjmy z 

dotací, protože je minulé vedení nezískalo.
● Ceny energií dramaticky narostly, a to o 

12 mil. Kč oproti roku 2022.
● Významně vzrostly mzdové výdaje z 

důvodu rozhodnutí vlády o zvýšení mzdových 
tabulek o 10% od září roku 2022.
● Do provozních výdajů bylo nutné nově  

přidat  náklad na provoz sportovní haly v 
minimální výši 3 mil. Kč.
● Na podzim roku 2023 město čeká první 

splátka úvěru ve výši 8 mil Kč včetně úroků.
● Pro dokončení investic rozběhlých v 

roce 2022 je v roce 2023 nutné investovat 
ještě dalších 40 mil. Kč 
● Ekonomicky není dobré pokračovat 

v prodeji zbývajících pěti nezasíťovaných 
městských pozemků na Hrabanově. Lépe 
bude prodat je až po zasíťování, které 
očekáváme v letech 2024-2025.
“Rozpočet počítá s příjmy ve výši 332 mil. Kč 
a výdaji ve výši 359 mil. Kč včetně splátky 
úvěru. Schodek ve výši 27 mil. Kč pak bude-
me financovat z přebytku na běžném účtu ve 
výši 17 mil. Kč a čerpáním 10 mil. Kč z úvěru 
ve výši 300 mil. Kč, který jako město máme 
a který tím bude kompletně vyčerpán,” řekl 
starosta Karel Marek.

Příjmy města tvoří: 
● Daňové příjmy – jejich predikce vychází 

z rozpočtové kalkulačky svazu města a obcí. 
Díky inflaci dochází k nárůstu o 29 mil. Kč, 
tedy o 14 % oproti roku 2022.
● Nedaňové příjmy – jejich predikce 

vychází ze skutečnosti plnění jednotlivých 
příjmových položek v roce 2022. 
● Kapitálové příjmy, tedy příjmy z prodeje 

majetku města – v roce 2023 nebudeme 
prodávat zbývající nezasíťované pozemky 
na Hrabanově. V roce 2022 jich však město 
pět prodalo a předpokládáme, že v průběhu 
roku 2023 majitelé těchto pozemků městu 
uhradí zálohu 8,5 mil. Kč na vybudování 
inženýrských sítí.
● Převod části zisku ve výši 31,9 mil. 

Kč z vedlejší hospodářské činnosti, tedy 
pronájmu bytů a nebytových prostor a 
pronájmu vodovodní a kanalizační sítě. V 
roce 2022 bylo takto převedeno 59,1 mil. 
Kč a tak utraceny úspory z minulých let na 
rekonstrukci bytů a nebytových prostor.  
● Dotace na provoz agend přenesené 

Rozpočet 2023
Optimalizujeme osvětlení pro úsporu nákladů na 

energie
Aktivně hledáme úspory na energiích, protože ceny 

jsou vysoké, a to má samozřejmě negativní dopad 
na rozpočet města. Meziročně se jedná o 12 milionů 
korun navíc z rozpočtu pro následující rok. Aktuálně 
se zaměřujeme na osvětlení našeho města, které ob-
sahuje přes 1500 lamp, a kde náklady na elektrickou 
energii vzrostly z 1,2 mil. Kč v roce 2021 až na 8 mil. Kč 
v rozpočtu pro rok 2023. Odbor majetku proto ve spo-
lupráci se starostou města připravuje v tomto směru 
rychlá, která vyžadují jen minimální nebo žádné nákla-
dy a nepředstavují ohřožení bezpečnosti obyvatel ani 
funkčnosti celého systému.  
● Lampy veřejného osvětlení nadjezdu v Jedličkově 

ulici budou svítit střídavě, tj. vypnuli jsme 15 lamp ze 
30. Přechody zůstávají plně osvětleny a stejně tak scho-
diště, aby byla zachována bezpečnost chodců. 
● V rámci úspor na osvětlení památek a městských 

budov jsme odpojili část osvětlovacích reflektorů na 
klášterních terasách, a to samé platí i pro městské bu-
dovy. 
● Na ČSA připravujeme  nastavení delší doby pro 

sníženou intenzitu osvětlení. 
● Cyklověže nebudou svítit celé, pouze jejich ob-

služní část. 
● V ulicích se starými lampami se sodíkovými vý-

bojkami budeme testovat vypnutí jedné elektrické fáze 
(tedy vypnutí každé třetí lampy). Zkušebního odpojení 
jedné fáze VO u rozvaděčů v ulicích Brigádnická, Dvořá-
kova, Komenského a na Zemské stezce bylo zahájeno 
po Vánocích.

Budeme rádi za zpětnou reakci, jestli je pro vás po 
těchto opatřeních osvětlení dostačující. Plánujeme 
ještě další opatření a včas vás o nich budeme informo-
vat. Jedná se pouze o rychlá rozhodnutí pro tuto zimu. 
Zároveň však začínáme přípravu komplexních opatření 
pro následující období. 

působnosti státu – jejich predikce vychází ze 
skutečnosti plnění v roce 2022.
● Dotace na investice města -  do rozpočtu 

je možné dát pouze skutečně potvrzené 
dotace. Jelikož minulé vedení města dotaci 
na většinu velkých investic nezískalo, v 
rozpočtu jsou pouze dotace ve výši 4,9 mil. 
Kč, které nebyly dočerpány v roce 2022 
(chodníky v Mírové ulici a elektronizace 
procesů na úřadě). Další dotace zatím 
schváleny nejsou, ale koncem listopadu se 
městu podařilo požádat o dotaci na odborné 
učebny v Jedličkově domě a je velká šance 
ji získat. 

Rozpočtové výdaje dělíme na běžné 
(provozní) výdaje města a investiční výdaje. 
“Ačkoliv jsme se snažili běžné výdaje zacho-
vat na úrovni roku 2022, přesto ty provozní 
narostly oproti roku 2022 o 9 %, tedy 23 mil. 
Kč,” konstatoval Karel Marek. Důvody jsou 
pak tyto::
● Enormně rostou ceny energií, což 

konkrétně pro Lysou znamená nárůst o 12 
mil. Kč. 
● Vláda rozhodla o zvýšení mzdových 

tabulek o 10 %. 
● Ve výdajích se objevuje nová nezbytná 

položka na výdaje spojené s provozem 
sportovní haly. První odhad jsou 3 mil. 
Kč. Detailní rozpočet však nikdy nebyl 
zpracován. 

V investiční části rozpočtu je pro rok 2023 
k dispozici 86 mil. Kč. 
● Většinu z této částky město investuje do 

projektů dobíhajících z roku 2022 (ul. Mírová 
a ČSA, přečerpávací stanice, vodojem, 
sportovní hala, Smetanova ulice). To jsou 
důležité položky, které zaplatit musíme. 
● Dále jsou zde akce týkající se investic 

do vodohospodářské a kanalizační 
infrastruktury. 
● Nových investičních položek proto v 
rozpočtu mnoho nenaleznete. “V příštím 
roce se chceme zabývat především energe-
tickou náročností města a speciálně ZŠ J. A. 
Komenského, proto tento účel jsme vyčlenili 
3 mil. Kč. Potřebujeme tu řešit kompletní re-
konstrukci pavilonu E a zároveň výrazně sní-
žit energetickou náročnost této školy. Dále 
jsme vyčlenili 4 mil. Kč na na koupi nového 
cisternového vozu pro naše hasiče, protože 
vůz stojí 8 mil. Kč a zbývající 4 mil. Kč teď mají 
hasiči šanci získat z dotace,” vypočítává Karel 
Marek další větší investice pro příští rok.

V únoru bude kompletně uzavřen rok 
2022. Pokud zůstanou volné finance, 
předložíme návrh na jejich využití na 
březnovém zastupitelstvu. Pouze však 
v případě, že by šlo o investice do již 
připravených projektů. V opačném případě 
tyto peníze převedeme do rezerv, odkud je 
budeme rozdělovat postupně tak, jak budou 
projekty připraveny,” uzavírá starosta.. 

Optimalizace osvětlení

Zámecký park je dočasně uza-
vřen z ulice Komenského

Z důvodu větší sněhové nadílky byl kvů-
li vaší bezpečnosti uzavřen zámecký park z 
ulice Komenského. Cesty v obou částech zá-
meckého parku nejsou udržované a nesmí se 
solit. Upozorňujeme, že pod tíhou sněhu se 
mohou lámat a padat zejména suché větve 
stromů. Pod sněhem jsou špatně viditelné 
květinové záhony a mohly by být poničeny 
v hojné míře vysazené cibuloviny, které nám 
pak na jaře, některé už s končící zimou, dě-
lají tolik radosti. Prosíme vstupujte do zá-
meckého parku pouze směrem od zámku, 
nevstupujte mimo cesty a dodržujte pokyny 
návštěvního řádu. Vstup do zámeckého par-
ku je v tomto období na vlastní nebezpečí, 
dávejte na sebe i okolí pozor.

Dočasné uzavření Čechovky
Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude 
z bezpečnostních důvodů uzavřen volnoča-
sový areál v Čechově ulici v Lysé nad Labem 
v období od 23. prosince do 28. února 2023.
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Informace z úřadu

Poplatky za komunální odpad

Poděkování občanům z Litole a upozornění na vandaly

Místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství v roce 2023

Výše místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 2023 zůstá-
vá stejná jako v roce 2022.

Výše poplatku
Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, 

který v daném kalendářním roce dovrší 7 – 64 let, 
je ve výši 780 Kč/rok.

Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, 
který v daném kalendářním roce dovrší 65 let  
a více, je ve výši 540 Kč/rok.

Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, 
který v daném kalendářním roce dovrší 6 let  
a méně, je ve výši 540 Kč/rok.

Poplatek pro poplatníka, který má ve vlastnic-
tví nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášena žádná fyzická osoba, je ve výši 
780 Kč/rok bez ohledu na věk.

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný 1x ročně nejpozději  

k 30. 6. 2023.
Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá 

nad Labem nebo bankovním převodem na 
účet č. 127838126/0300, při této platbě je 
nutné uvést variabilní symbol poplatníka, kte-
rý se po dobu trvání poplatkové povinnosti 
nemění. Variabilní symbol je důležitý pro 
identifikaci poplatníka.

Lze využít i možnosti úhrady prostřednictvím 
služby SIPO. V tomto případě je nutné v kance- 
láři č. 219 nebo na e-mail: lenka.placha@
mestolysa.cz sdělit spojové číslo, jméno, pří-
jmení a datum narození poplatníka, příp. po-
platníků, kterých se to týká, a to nejpozději do  
30. 4. 2023. Po tomto datu bude úhrada po-
platku prostřednictví SIPO čísla možná až od 
následujícího kalendářního roku. V případě, že 
již poplatník hradí poplatek prostřednictvím 
SIPO čísla, výše uvedené údaje neohlašuje. 

Jsme moc rádi, když se zapojíte a pomůžete nám 
zvelebovat naše město, protože někdy na to sami 
nestačíme nebo to jen hned vše nestíháme. Rádi 
bychom proto poděkovali skupině občanů, kteří na-
třeli zábradlí na můstku u přejezdu v Litoli. My jako 
město jsme proplatili barvy a měli jsme velkou ra-
dost za tuto sousedskou aktivitu. 

Na druhou stranu nás netěší, když nově zrekon-
struované chodníky a záhony jsou ihned ničeny. 
Prosíme ty, kteří jezdili přes budoucí záhony na Mí-
rové ulici, aby za jízdy lépe kontrolovali svá zrcátka. 
Pokřivená značka nás také netěší. Město to stojí dal-
ší náklady na opravu. Tyto peníze jsme mohli použít 
na něco jiného, co je potřeba dát do pořádku.

Odbor správy majetku

Pokud je poplatník zapojen do pytlového 
sběru tříděného odpadu, zjistí výši slevy pro 
poplatek na rok 2023 na webové stránce 
www.chytreodpady.cz po zadání svého při-
hlašovacího jména a hesla. Pro správné zjiště-
ní slevy je nutné po přihlášení zadat konkrétní 
období, po které byla sleva načítána. Pro po-
platek na rok 2023 je to období od 1. 11. 2021 
do 31. 10. 2022. Výslednou slevu je nutné zao-
krouhlit dle matematických pravidel a násled-
ně odečíst od sazby poplatku na rok 2023. Vý-
sledné slevy jsou zveřejněny i na webu města 
v odkaze Odpady/sběrný dvůr – Výsledky pyt-
lového sběru separovaného odpadu. Zde jsou 
uvedeny variabilní symboly poplatníků s výší 
jejich slevy. V seznamu variabilních symbolů 
lze zrychleně vyhledávat současným stisknutím 
klávesy „Ctrl“ a klávesy písmene „f“. Poté se 
objeví na obrazovce okno, do kterého je nutné 
zadat variabilní symbol poplatníka. Následně je 
vyhledán a zvýrazněn zadaný variabilní symbol 
a příslušná sleva.

 
Lenka Plachá

odbor správy majetku

Program na činnost společenských organi-
zací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem 
v Lysé nad Labem
Program na činnost sportovních organizací 
pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v 
Lysé nad Labem
Termín podávání žádostí: do 31. 1. 2023
 
Výše uvedené programy jsou zaměřeny na 
podporu péče o celkový rozvoj pravidelných 
zájmových činností a volnočasových aktivit 

Žádosti o dotace 
z rozpočtu města 
pro rok 2023

zejména dětí a mládeže města Lysá nad La-
bem a podporu sportovního, kulturního a 
společenského života. Podání a podmínky 
žádosti jsou uvedeny ve Statutu jednotli-
vých programů.

Program na investiční dotace pro organiza-
ce pracující s dětmi do 18 let se sídlem v 
Lysé nad Labem 
Termín podávání žádostí: do 31. 1. 2023
 
Investiční dotace jsou poskytovány na kon-
krétní investiční akci. Lze je použít na ná-
kupy dlouhodobého hmotného majetku v 
částce nad 40 000 Kč, nákupy dlouhodobé-
ho nehmotného majetku v částce nad    60 
000 Kč. Rekonstrukce, modernizace a tech-
nické zhodnocení majetku je možné použít 
v případě, že je žadatel zároveň vlastníkem 
majetku, kterého se stavební úpravy týkají. 

Charitativní program města Lysá nad La-
bem
Termín podávání žádostí: po celý rok 2023, 
žádosti se budou vyřizovat průběžně 
Charitativní program je zaměřen na pomoc 
občanům, kteří mají trvalé bydliště v Lysé 
nad Labem a nelze jim pomoci zákonnými 
dávkami (dotace na tábor, školu v přírodě 
apod.)  Čerpání je možné na základě písem-
né žádosti. K žádosti je vždy nutné předlo-
žit doklady o finančním příjmu žadatele, 
popř. všech posuzovaných osob. Dotace lze 
poskytnout i organizacím, které vykonáva-
jí sociální nebo zdravotní práci pro občany 
města Lysá nad Labem.

Hana Foltýnová
Odbor školství, sociálních věcí,

zdravotnictví a kultury 

Statuty Programů vč. formulářů naleznete 
na https://obcan.mestolysa.cz - Dotace a 
granty. 
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Informace z úřadu

Základní informace k prezidentské volbě
Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se koná třetí pří-
má volba prezidenta České republiky. Právo 
volit má státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně  
18 let. Překážkami v právu volit jsou zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidí (karanténa) nebo zbavení způ-
sobilosti k právním úkonům.

Hlasovat se v našem městě bude v devíti stálých 
volebních okrscích, do kterých jsou voliči zařazeni 
podle místa trvalého bydliště. Volební místnosti 
(okrskové volební komise „OVK“) naleznete v níže 
uvedených objektech:
1. OVK Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice Dvorce,
3. OVK MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. OVK MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. OVK Svatební obřadní síň, Husovo nám. 23,
 Lysá nad Labem,
7. OVK Hasičská zbrojnice, Pivovarská 1518,
 Lysá nad Labem,
8. OVK Hasičská zbrojnice, Pivovarská 1518,
 Lysá nad Labem,
9. OVK ZŠ T. G. M., Palackého 160, Lysá n. L.

Volební místnosti budou otevřeny v pátek  
13. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu  
14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta České re-
publiky budou všem voličům dodány nejpozději  
3 dny před volbami na adresu jejich trvalého pobytu 
a v den voleb i všem okrskovým volebním komisím. 
V souvislosti s dodáním hlasovacích lístků žádáme 
občany, aby si čitelně označili poštovní schránky  
a současně umožnili ke schránkám přístup. 

Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na 
samostatném hlasovacím lístku označeném vy-
losovaným číslem kandidáta. U kandidáta bude 
uvedeno jeho jméno, příjmení, pohlaví, věk ke 
druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo 
povolání, popřípadě akademický nebo jiný titul, 
obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho 
příslušnost k politické straně nebo politickému 
hnutí nebo údaje, že kandidát je bez politické 
příslušnosti. Dále bude uvedeno, zda jde o kan-
didáta navrženého navrhujícími poslanci nebo 
navrhujícími senátory anebo navrhujícím obča-
nem. Hlasovací lístky budou vytištěny písmem té-
hož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy  
a jakosti a týchž rozměrů a opatřeny otiskem úřed-
ního razítka Ministerstva vnitra. 

Volič hlasuje osobně po prokázání své totožnos-
ti a státního občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České re-
publiky, nebude mu hlasování umožněno.

Po obdržení úřední obálky, případně i sady hla-
sovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Hlasovací 
lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru 
určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřed-
ní obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrs-
kovou volební komisí do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. V takovém případě okrs-
ková volební komise vyšle k voliči dva své členy s 
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a 
hlasovacím lístkem.

 
Pro volbu prezidenta může volič, který nebu-

de moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, požádat o vydání voličského 
průkazu. Volit potom může v jakémkoliv voleb-
ním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku 
v cizině. O voličský průkaz si volič může požádat 
ode dne vyhlášení voleb, a to písemnou žádostí 
opatřenou ověřeným podpisem voliče, nebo v 
elektronické podobě zaslané pouze prostřednic-
tvím datové schránky. Žádost musí být doručena 
nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta 
na Městský úřad Lysá nad Labem, tj. do 6. ledna 
2023 do 16 hodin. Volič může požádat o vydání 
voličského průkazu také osobně, a to do uzavření 
stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vede-
ného zastupitelským úřadem, tj. do 11. ledna 2023 
do 16 hodin. Voličské průkazy lze vydávat nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tzn. od čtvrtka 29. pro-
since 2022.

 
Prezidentem republiky bude zvolen ten kandi-

dát, který získá nadpoloviční většinu z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se 
voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. 

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet 
hlasů potřebný ke zvolení, bude se konat druhé 
kolo volby prezidenta, a to ve dnech 27. a 28. led-
na 2023 ve výše uvedených volebních okrscích. 
Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň 
druhý den konání druhého kola volby preziden-
ta dosáhl věku 18 let. Volební místnosti se ote-
vřou v pátek 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. Do 
druhého kola postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi 
v prvním kole volby prezidenta nejvíce odevzda-
ných hlasů oprávněných voličů. Hlasovací lístky 
do druhého kola volby prezidenta České republiky 
se neroznášejí, jsou k dispozici pouze ve volební 
místnosti. Volič je obdrží po příchodu do volební 
místnosti a hlasovat bude stejným způsobem jako  
v prvním kole.

Volič si může v úředních hodinách na měst-
ském úřadě ověřit, zda je zapsán v sezna-
mu voličů, může požadovat doplnění úda-

jů nebo provedení oprav. Městský úřad je 
povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu 
v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět  
nelze.

Ludmila Procházková
odbor vnitřních věcí

Návrhy na udělení 
vyznamenání města 
Lysá nad Labem

Výměna bankovek za mince

Městská vyznamenání jsou výrazem ocenění 
významných úspěchů jednotlivců i organizací. 
Udělují se za významnou a dlouhodobou prá-
ci pro město, za významné úspěchy v různých 
oborech, za vynikající reprezentaci města 
nebo státu, za hrdinské činy a statečnost, za 
přínos pro rozvoj kulturního, společenského  
a sportovního života v Lysé nad Labem a dále 
za zásluhy o město nebo k poctě významné 
návštěvy ve městě. V roce 2023 se budou udě-
lovat již popatnácté. 

Navrhnout udělení vyznamenání může kaž-
dý občan nebo organizace. Tedy i vy. Svůj ná-
vrh můžete předložit na přiloženém formulá-
ři, případně napsat volnou formou se stejným 
obsahem. Formulář najdete též na webových 
stránkách města. Případné dotazy vám zod-
poví referentka odboru školství, sociálních 
věcí, zdravotnictví a kultury Jitka Petrová, 
tel. 325 510 280. Vaše návrhy očekáváme do  
31. 1. 2023. Návrhy odevzdávejte na podatel-
nu MěÚ Lysá nad Labem (můžete k tomu vyu-
žít podací schránku umístěnou před vchodem 
do budovy radnice) nebo zasílejte na e-mail 
 podatelna@mestolysa.cz. 

Městský úřad nabízí občanům a pod-
nikatelům možnost výměny bankovek za 
mince v hodnotě 5, 10, 20 a 50 Kč. 

Minimální částka pro výměnu je 1 000 Kč. 
Kontaktní osoba: Veronika Jirouško-

vá, podatelna 1. patro, tel. 325 510 271, 
e-mail: veronika.jirouskova@mestolysa.cz

odbor financí

Své návrhy kandidátů na udělení vyznamenání 
města Lysá nad Labem  můžete podávat i pomocí 
formuláře online, stačí naskenovat QR kód a vypl-
nit potřebné údaje.
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Mobilní rozhlas neboli Munipolis město vy-
užíva jako jeden z důležitých komunikačních 
nástrojů k informování o dění ve městě. In-
formace zasíláme moderně, a to převážně do 
aplikace nebo e-mailu. SMS slouží hlavně pro 
krizovou komunikaci, případně pro informo-
vání občanů bez přístupu k moderním techno-
logiím, především seniorů.

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přinese?

Pravidelný souhrn aktualit z radnice a úřadu
Novinky a důležitá upozornění z úřadu. 

Tyto novinky vám budeme posílat formou 
mailu vždy jednou za týden. Shrneme zde dů-
ležité informace z úřadu, důležité body, které 
rada města  schválila, ale také co nás čeká 
v nejbližším týdnu v oblasti kultury, sportu 
nebo omezení dopravy. 

Cílené oslovení obyvatel dle ulic 
– upozornění na krizové události 

Abychom vás v případě nečekaných událostí 
mohli informovat či varovat rychle a cíleně, do-
poručujeme vyplnit své telefonní číslo a ulici. 
Výhodou mobilního rozhlasu totiž je, že např.  
v případě výpadku elektřiny či havárie vody umí-
me informace zacílit přímo na tu část města, 
které se to týká.   Takovou bleskovou zprávu vám 
zašleme jako notifikaci do aplikace nebo e-mail  
a když uvidíme, že jste ji nečetli, zašleme vám ješ-
tě sms. 

Listy online
Pro ty z vás, kteří rádi listujete elektronicky, 

nabízí Munipolis náš zpravodaj v online podobě. 

Hlášení podnětů a závad
Našli jste ve městě nějakou závadu? Skrze apli-

kaci lze nahlásit prakticky jakýkoliv problém od 

povaleného dopravního značení přes uvolněný 
poklop kanálu až po přetékající kontejnery, čer-
nou skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již 
dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hláše-
ním o problému můžete zaslat i fotodokumenta-
ci a přesné geolokační údaje, což řešení problé-
mů značně usnadňuje.

Vyfotíte a odešlete. Nám dorazí e-mailová no-
tifikace s detailem hlášení a můžeme zajistit ná-
pravu. O vyřešení problému se pak dozvíte opět 
v aplikaci. 

Vaše údaje, které vyplníte při registraci, jsou v 
bezpečí a v souladu s GDPR. V registračním pro-
cesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací 
vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zví-
řat). Stáhněte si aplikaci MUNIPOLIS pomocí QR 
kódu nebo se registrujte nawebových stránkách 
https://mestolysa.munipolis.cz/ a NEZAPO-
MEŇTE doplnit svou e-mailovou adresu. 
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Politická rubrika

Pro příspěvky zastupitelů ve smyslu § 4a 
tiskového zákona je zřízena rubrika „Příspě-
vek zastupitele“. Každý zastupitel má nárok 
uveřejnit svůj názor týkající se aktuálního dění 
ve městě. Jednotlivé příspěvky, v případě, že 
je zastupitelé napíšou, naleznete v Listech 
jako samostatná okénka přiražená dle svého 
obsahu k jednotlivým rubrikám Listů. 

Pro příspěvky politických stran a hnutí 
zvolených do zastupitelstva města Lysá nad 
Labem v aktuálním volebním období je zříze-
na „Politická rubrika“. Každý subjekt zde má 
nárok uveřejnit svůj názor týkající se aktuál-
ního dění ve městě. Politické strany a hnutí si 
dle dopředu určeného pořadí střídavě určují 
společná témata pro vyjádření všech subjektů  
v zastupitelstvu. V případě, že v daný měsíc 
téma neurčí politická strana, stanoví ho re-
dakční rada Listů. Na jednotlivých politických 
uskupeních je pak rozhodnutí, zda dohody 
respektují a jestli svůj názor odevzdají. Do-
držování dohod je znakem politické kultury  
a korektnosti. Příspěvky nejsou nikterak upra-
vovány ani korigovány.

Téma pro měsíc leden bylo stanoveno 
redakční radou a zní následovně: Jak nejlé-
pe stanovit cenu pronájmu městských bytů  
a proč? 

Primárně jsou ceny nájmů na trhu stano-
veny na principu poptávky a nabídky, kdy 
je cena tvořena zájmem, lokalitou, stavem 
a vybavením bytu a teprve sekundárně 
vlastníkem bytu. U soukromého vlastníka 
bývá jediným faktorem maximalizace zis-
ku. Oproti tomu město (obec) zpravidla zo-
hledňuje ještě celkový koncept své bytové 
politiky, do kterého se promítají další fak-
tory, jako je např. skladba obyvatel nebo 
sociální aspekt.

U nás je nutné rozdělit bytový fond na 
dvě části – na byty v Milovicích a byty  
v Lysé. Zatímco pro (většinu) 350 milovic-
kých bytů by měla platit stejná pravidla 

Řešení nájemného v městských by-
tech je velmi komplikovanou otázkou,  
a to nikoliv jen z pohledu právního, nýbrž  
i ekonomického, sociálního a eticko-morál-
ního. Problematika bydlení by proto měla 
korelovat a rezonovat napříč celým poli-
tickým spektrem. Nájemné by nemělo být 
stanoveno paušálně, ale podle typu a kva-
lity bydlení, lokality a dalších parametrů. 
Stejně tak by měly být sjednoceny nájemní 
smlouvy z hlediska hlavních podmínek a 
prověřen i u již uzavřených smluv soulad s 
pravidly pronajímání. Otázkou však zůstá-
vají byty v Milovicích ve vlastnictví Lysé, 
které jsou vyhledávány předně středně až 
nízko příjmovými nájemci. Výrazné zvyšo-
vání nájmů v současné době může u této 
skupiny nájemců (nebo seniorů) vést ke 
zvýšení počtu exekučního vymáhání ná-
jemného díky jejich počínající insolvenci. 

Minulé vedení města chtělo část těchto 
bytů prodat, jelikož nákladnost na rekon-
strukce těchto domů a následné ekono-
mické návratnosti pomocí vyšších nájmů 
není reálným řešením a utržené peníze in-
vestovat do rozvoje našeho města. Součas-
ným vedení, které referendum vyvolalo, 
však prodej těchto domů, kde žijí občané 
Milovic (nájemci odvádějí daně jinde než 
 v Lysé, kde mají i trvalý pobyt) tímto zasta-
vilo. Teprve nové referendum však může 
stávající situaci odblokovat. Pokud však 
toto vedení města bude chtít milovické 
byty převést na ekonomicky výnosné, tedy 
aby generovaly zisk, bude muset současné 
nájemce vystěhovat a domy zrekonstru-
ovat tak, aby byly atraktivní pro vyšší pří-
jmovou skupinu.

Společně pro Lysou

jako u soukromých majitelů, tedy po prove-
dení investic do jejich oprav a rekonstrukcí 
maximalizovat zisk, tak na byty v Lysé je po-
třeba nahlížet i se zmíněným sociálním as-
pektem. Jakákoliv odchylka od ceny obvyklé 
v dané lokalitě musí být podložena jasně for-
mulovaným vyjádřením představitelů města 
jakožto správců svěřeného majetku, které se 
všeobecně nazývá bytová koncepce města. 
Teprve na základě této koncepce je podle nás 
možné například snížit standardní cenu ná-
jmu (i o desítky procent), pro vybrané skupiny 
obyvatel, jako jsou senioři, samoživitelé, mla-
dé rodiny či sociálně potřební. Bez zmíněné 
koncepce můžeme bez obav jakékoliv nestan-

dardní chování ohledně nízkého nájem-
ného nazvat politickým populismem. LNS  
v současné době koncepci bytové politiky 
města intenzivně připravuje. Věříme, že již 
v polovině roku 2023 s ní občany sezná-
míme.

Je snadné se jako řádný hospodář tvá-
řit, ale daleko těžší se tak chovat. LNS má 
vizi, elán a pokud budeme mít i podporu 
spoluobčanů, tak věříme, že náš cíl (dob-
ře fungující, řádně spravovaný a finančně 
zdravý bytový fond) není nedosažitelným 
cílem.

Lysá nás spojuje

Jak nejlépe
stanovit cenu 
pronájmu 
městských bytů
a proč? 

???
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Ze života seniorů

V druhé polovině roku 2022 jsme byli na ně-
kolika výletech, mezi nejhezčí patřil výlet na 
Svatou horu u Příbrami, navštívili jsme i tamní 
Hornické muzeum. Byli jsme také na týdenním 
pobytu na Pálavě nebo na jednodenním výletě 
v Polsku (Kudowa-Zdrój), jeli jsme do ZOO Pra-
ha podívat se na nový pavilon goril a navštívili 
jsme Mirakulum. V Milovicích jsme oslavili i Den 
seniorů a v tamním nově rekonstruovaném kul-
turním domě jsme si koncem roku užili i koncert 
Hasičské hudby Lysá. V listopadu jsme byli v KD 
Milovice na divadelním představení Moje hra  
s Jiřím Bartoškou. Jeli jsme na letiště Václava Hav-
la v Praze, kde jsme s průvodcem nakoukli do zá-
zemí letiště, a byla to fascinující podívaná na to, 
co se musí stát, než se dostanete na dovolenou, 
a kolik lidí se stará o bezpečný a bezstarostný let 
každého cestujícího. Do konce roku jsme stihli  
i výlet do zákulisí Státní opery, do České národní 
banky a návštěvu Pražského hradu. Konec roku 
jsme oslavili Mikulášským odpolednem s čerty  
a muzikou, vánočním posezením společně s CSZS 
Poděbrady a vánočním koncertem Hasičské de-
chovky. Celkem jsme se letos společně zúčastnili 
víc než 30 akcí, většinu jsme si sami i organizovali. 
Děkujeme za finanční podporu městu Lysá.

Klub důchodců Lysá nad Labem

Jak si naši senioři
užili rok 2022?

Zámecké novinky

Jubilea za měsíc
PROSINEC
Město Lysá nad Labem 

přeje jubilantům k významným  
narozeninám do dalších let hodně 

 zdraví, pohody a spokojenosti.

80 let
Josef Čmuhař

Helena Ajmová
Alena Chobotská

85 let
Marie Dobrovolná 
Marie Hueberová 
Růžena Nožířová

96 let
Jaroslav Houštecký

V prosinci je na zámku vždycky rušno. 
Letošní předvánoční doba se nesla v duchu 
oslav a radosti. Takřka po dvou letech jsme 
mohli bez omezení slavit všechny tradiční 
slavnosti. Ještě koncem listopadu jsme roz-
svítili náš vánoční strom. Akce byla velmi 
zdařilá, vystoupením nás potěšila písničkář-
ka Petra Rézová a program byl okořeněný 
„ohnivou show“ v podání uměleckého sou-
boru T.E.T.R.I.S. z Brandýsa nad Labem. Pro-
sinec jsme přivítali spolu s Mikuláši. Ano, 
setkaly se u nás na Zámku rovnou tři party 
Mikulášů s anděly a čerty. Obdarován byl 
úplně každý a tento návrat do dětství mno-
hé obyvatele domova velmi potěšil. S vánoč-
ním programem nás navštívily také místní 
mateřské školy a přinesly s sebou přáníčka 
a dárečky pro každého obyvatele domova. 
nezapomněli ani na ty, kteří se o naše seni-
ory starají. Štědrý den byl opravdu štědrý, 
rozdaly se spousty dárků a díky štědrosti 
dárců prostřednictvím projektů „Ježíškova 

vnoučata“ a „Strom splněných přání“ se spl-
nila všechna přání našich klientů. Čas radosti 
a veselosti jsme završili silvestrovskou oslavou 
s veselím a hodováním. K poslechu a dobré 
náladě nám zpíval herec, dabér, moderátor  
a muzikálový zpěvák Tomáš Vaněk. Ačkoliv 
jsme byli asi první na světě, kdo oslavil Silves-
tra, protože silvestrovská párty začala už 30. 
prosince v dopoledních hodinách, nikomu to 
nevadilo. Byli jsme rádi, že se můžeme tak-
to slavnostně rozloučit s uplynulým rokem  
a s nadějí vstoupit do nového.

Svátky byly podařené a to i díky vám, štěd-
rým dárcům, podporovatelům a příznivcům. 
Přejeme v novém roce stálé zdraví, radost  
a pohodu.

A těšíme se s vámi i v tomto roce na viděnou 
při našich akcích a návštěvách.

Mgr. Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.



12

Péče o nemocné a seniory

Nová služba 
domácího hospice 
Nablízku

Již 8. rokem působí v našem městě a okolí Do-
mácí hospic Nablízku. Za dobu své existence do-
provodil stovky nevyléčitelně nemocných a jejich 
blízkých posledním úsekem jejich cesty. Hospicový 
tým poskytuje několik vzájemně se doplňujících 
služeb, které směřují k maximálnímu komfortu ne-
vyléčitelně nemocného člověka, který by chtěl zá-
věr života prožít doma, důstojně, obklopen láskou 
nejbližších. Je to sociální poradna, kde je možné 
získat bezplatně řadu důležitých informací ohled-
ně péče o nemocného, také Ambulance paliativ-
ní medicíny, která navštěvuje nemocného doma  
a upravuje léčbu projevů nemoci bez nutnosti 
transportu do nemocnice. Pokud pacient potře-
buje nepřetržitou pohotovost a intenzivní zdravot-
nickou podporu, nabízí se mu služba soustavné 
domácí hospicové péče, při které hospicový tým 
podporuje pečující v režimu 24/7 a doprovází ne-
mocného do jeho posledního výdechu. Pro zvýše-
ní pohodlí (nejen hospicových) pacientů a usnad-
nění péče je k dispozici Půjčovna kompenzačních 
pomůcek.

S novým rokem přichází nová služba Poradny 
pro pozůstalé. Ta je zaměřena na pomoc těm, 
kteří prožívají náročné období po odchodu milova-
ného člověka. Je mnoho lidí, kteří ztratili blízkého 
člověka a hledají vnitřní rovnováhu. Zvláště tam, 
kde ztráta byla nečekaná, kde odcházení bylo pro-
vázeno odloučeností kvůli hospitalizaci, může být 
proces truchlení dlouhý a tíživý. Právě v takových 
situacích je velkou pomocí odborná psychologická 
a sociální podpora. Tato služba je v našem regionu 
ojedinělá. Členové hospicového týmu jsou vyba-
veni vzděláním i dlouholetou zkušeností s pomocí 
lidem v těžkých situacích spojených s úmrtím blíz-
kých, například po odchodu lidí v produktivním 
věku, kteří za sebou nechávají partnery, děti, rodi-
če zaskočené nečekanou ztrátou. 

Více informací o hospicových službách nalez-
nete na www.hospic-lysa.cz. Můžete nás také 
sledovat na https://www.facebook.com/hos-
piclysa. Jakékoliv hospicové služby je možné 
domluvit telefonicky na tel.: 731 268 306 nebo 
e-mailem: poradna@hospic-lysa.cz.

 Anežka Urbanová
Domácí hospic Nablízku, z. ú.

Přelom roku vede k zamyšlení, co se v uply-
nulém roce podařilo a co chceme v novém roce 
zlepšit. Covidové období nám připomnělo, jak 
je pro nás pro všechny důležité se vzájemně se-
tkávat při různých příležitostech. Bylo to vidět  
i na 22. ročníku celorepublikové výstavy Šikov-
né ruce našich seniorů, pro radost a potěšení, 
kterou jsme v červnu opět zorganizovali ve spo-

lupráci s Výstavištěm v Lysé nad Labem. A že 
byl o výstavu velký zájem, svědčilo téměř 3 000 
vystavených ručních prací od 800 tvůrců z celé 
republiky a plná hala nadšených návštěvníků.

V prosinci jsme po 3 letech navázali na tradici 
Vánočních setkáních a spolu s městem Milovice 
připravili v prostorách nového Kulturního domu 
společenské odpoledne. O dobrou náladu se po-
starala hudební kapela ESO, děti z MŠ u Broučků  
a děti ze ZŠ Komenského z Milovic. Společně si 
zazpívali, někteří zatančili, celkem se nás sešlo  
160 seniorů z Lysé nad Labem, z Milovic, ze Se-
mic, Přerova nad Labem a Ostré.

Další společenské aktivity v průběhu roku 
probíhají v denních stacionářích v Lysé nad La-
bem a v Milovicích, kde se vzájemně senioři po-
tkávají, navštěvují výstavy, knihovny, setkávají se 
s dětmi.

Protože je v životě důležité mít se na co těšit a 
nebýt sám, chceme v těchto aktivitách pokračo-
vat i v letošním roce. 

Naše poslání „Pomáháme zůstat doma“ na-
plňujeme prostřednictvím sociálních a zdravot-
ních služeb: pečovatelská služba, odlehčovací 
služby v domácím prostředí nebo pobytové, 
osobní asistence, denní stacionář, domácí zdra-
votní péče, domácí hospicová péče „Doma nej-
líp“, doprovázení pěstounských rodin, půjčování 
kompenzačních pomůcek, poradenství s pod-
porou pečujících rodin, poradenství pro seniory  
a zdravotně postižené POSEZ, pokračuje i v roce 
2023 každý čtvrtek

Chtěla bych poděkovat za podporu a spolu-
práci Městu Lysá nad Labem, organizacím, lé-
kařům i jednotlivcům. Přeji vám v novém  roce 
pevné zdraví, štěstí, pohodu, dostatek vzájem-
ného porozumění a lidi kolem sebe, na které se 
můžete spolehnout.

Bc. Věra Součková
vedoucí střediska
tel.: 775 760 777

Centrum sociálních a zdravotních služeb – středisko Lysá n. L.
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Staráme se jeden o druhého

V září organizace POINT Milovice nově od-
startovala tzv. Streetwork pro děti a mládež  
v prostředí Základní školy Juventa v Milovi-
cích. Vedení základní školy zavedení služby 
pro žáky uvítalo a již z prvních návštěv terén-
ních pracovnic i reakcí dětí je vidět, že zájem  
o službu ze strany žáků postupně narůstá.

Zlatým hřebem podzimní sezony byl sedmý 
ročník Podzimní pařby. Akce se konala v pá-
tek 7. října odpoledne v prostorách ZŠ Juven-
ta v Milovicích a byla určena pro všechny děti  
z Milovic a okolí ve věku 6-18 let. Účastnilo se 
jí na 170 hostů. Program zahájily dívky ze spol-
ku DANCE Emotion Lysá nad Labem. Po tanci 
předvedl Radek Jareš publiku program Papouš-
ci a jejich život. Pro děti byly dále připraveny 
stánky s dočasným tetováním a malováním 
na obličej.  Vrcholem odpoledne byla bohatá 
tombola. Do ní se podařílo získat krásné dár-
ky od spřízněných partnerů. Na závěr připravil 
Dj Muff pro všechny diskotéku. Další úspěšnou 
akcí měsíce října byla účast klientů obou níz-
koprahových klubů na fotbalovém turnaji v Sá-
zavě, kde se utkala družstva ze středočeských 
nízkoprahových klubů. Klienti Velkého klubu 
obhájili první místo, klienti D-klubu se zúčast-
nili poprvé a umístili se na místě třetím.

Organizace POINT Milovice nadále pomáhá 
uprchlíkům z Ukrajiny, pro klienty je k dispo-
zici poradenství, praktická pomoc s vyplňo-
váním úředních listin, hledáním práce, řešení 
problémů se školou i bydlením. Ve spolupráci  

s Městskou knihovnou v Milovicích se organi-
zace podílí také na kurzu češtiny pro ukrajinské 
uprchlíky a v prosinci uspořádala besedu na 
téma Život v Česku – práva a povinnosti. V listo-
padu se konala dílna vyrábění svíček pro blízké 
a v prosinci Mikulášská besídka pro ukrajinské 
děti. 

Středisko POINT Rodina i v letošním roce 
doprovází pěstounské rodiny a děti jim svě-
řené. Aby dětem ve své péči mohli pěstouni 
poskytnout podmínky pro jejich zdravý roz-
voj, pro zpracování jejich životního příběhu  
a získání pevného a bezpečného místa v životě, 

potřebují podporu a doprovázení. K vytvoře-
ní dobře fungující rodiny vytváříme prostor 
pro její reflexi, nabízíme odbornou podporu 
a vzdělávání v oblastech, které pro zvládnutí 
svých kompetencí potřebují.

POINT Rodina pomáhá i ostatním potřebným –
provozuje humanitární sklad. Výdej a příjem věcí 
se koná ve středu od 11 do 16 hodin.

Více na www.pointmilovice.cz.

Kateřina Kavalírová
PR a koordinace služeb

POINT Milovice

Rozvíjíme homesharing ve Středočeském kraji a hledáme sedm statečných, kte-
ří se podělí o péči a pomohou rodičům dítěte s mentálním postižením objevo-
vat nový svět. 

Do jarní přípravy hledáme zájemce, kteří se chtějí stát hostiteli. Pokud jste to 
právě vy, neváhejte se ozvat na email homesharing@cpkp.cz nebo na telefon 603 
946 501. Uvítáme všechny, kteří se zajímají o homesharing a chtějí se dozvědět 
něco víc.

Co říká o homesharingu naše hostitelka Soňa: „Z celého srdce děkujeme (CPKP) 
za odvahu dělat velké kroky a důvěru, že homesharing může fungovat. Když jsme 
o Járovi slyšeli poprvé, těžce jsme naráželi na naše limity. Hned se mi v hlavě vy-
bavilo školení, doma se vedla dlouhá debata. A nyní... Těšíme se na další setkání! 
Jára je výjimečný kluk a máma Monika má náš velký respekt. Hlava mi nebere, 
jak zvládá chodit do práce, starat se o rodinu, dům, zahradu,... a ještě vypadat 
tak dobře. Samozřejmě největší očekávání bylo, jak si spolu kluci sednou. Ten mo-
ment, kdy starostlivej Jára čapnul Mikuláše do náruče, společně se začali řehtat, 
byl silnej! Tohle je přesně „teď a tady“, které jsme si přáli. Děkujeme, děkujeme za 
Vaši práci! Soňa, Michal, Mikuláš.“

Těšíme se na další milá setkání.

Martina Macurová a Petra Štěpová
Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Jsme tu pro každého!

Hledáme 7 statečných 
z Brandýsko-lysecka a okolí
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Kalendárium

Jazyková kavárna pro cizince
– 9. + 23. ledna 2023 od 16.30 do 17.30
Akce pro dospělé, kteří se chtějí zlepšit 
v konverzaci v českém jazyce. Počet míst 
v naší kavárně je omezený, své místo si 
předem v knihovně rezervujete! Kavárna
je pro všechny zájemce zdarma.

Drátování – 9. + 23. ledna 2023 od 16.30
Drátenický kurz s Janou Procházkovou.

Paličkování – 11.+ 25. ledna 2023 od 16.30
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou.
Zájemci se mohou hlásit v knihovně.

Jak na tablet a chytrý telefon 
– 17. ledna 2023 od 9 do 11 hodin
Individuální poradenská služba v knihovně
určená pro seniory 65+, kteří se chtějí naučit 
základní práci s mobilním telefonem či 
tabletem. Účast na konzultaci je nutné si
předem v knihovně domluvit. Tato akce je
součástí programu Digitální 
odysea a probíhá
za podpory Nadace Vodafone, sdružení 
SDRUK, společnosti ELPIDA a spolku
Moudrá Sovička.

Trénování paměti I. a II. – kurzy
(první lekce 18. ledna 2023)
Mozek je sval a je třeba ho trénovat. Kurzy
trénování paměti Vám ukáží, jak mozek
procvičovat, aby Vám co nejlépe sloužil.
Kurz obsahuje 10 lekcí a představí Vám
některé techniky, díky kterým je pamatování
jednodušší. Kurz Trénování paměti I je určen
začátečníkům (9 – 10 hodin), kurz Trénování
paměti II (10 – 11 hodin) bude navazovat na
již proběhlé kurzy. Kurzy jsou pro všechny
zájemce zdarma, je však nutné se na ně 
v knihovně předem přihlásit. Počet míst 
v kurzu je omezený!

Malopolsko – 24. ledna 2023 od 17 hodin
Srdečně zveme na cestopisnou přednášku 
Pavla Chluma, který nás provede po málo 
známé, ale za to nádherné oblasti jiho-
východního Polska, kde se nachází i naše
partnerské město Glogow Malopolski.
Společně navštívíme historickou oblast
Malopolska, dnes rozloženou v několik
vojvodství a zamíříme i k samé hranici
s Ukrajinou. Historicky se této oblasti říkalo 
Halič, přes kterou putoval také známý voják
 Švejk za svým plukem. Na naší cestě se 
budeme pohybovat od lesů a jezer, kde 
budeme přespávat, přes pouště, skály 
a historická města jako Krakov, Přemyšl, či 
Zamość až po pohoří Bieszczady na samém 
konci Polska...

Městská knihovna Knihovna Litol

Klub Patro

Počítačová pohotovost v Litoli
– 19. ledna 2023 od 13.30 do 14.30
Nevíte si rady s vyhledáváním na počítači
nebo s e-mailovou korespondencí? Právě
Vám nabízíme individuální poradenskou
počítačovou službu, kde se Vám budeme
snažit pomoci.

Hudební toulky – 25. ledna 2023 
od 16 hodin
Přednáška věnující se evropské hudební
historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. Vstup
zdarma. 

Deskohraní
Herní klub pro všechny děti, které propadly 
kouzlu deskových her a chtějí si zahrát třeba
i něco nového. Probíhá každý týden v úterý 
(14 – 15 hodin). První deskohraní již 
3. 1. 2023. Do tohoto klubu není třeba se 
hlásit předem. Klub je pro  všechny děti 
zdarma!

Ruce naší Dory – 7. 1. od 20 hodin
Koncert alternative-folkové kapely kolem
spisovatele, dramatika a výtvarníka S.d.Ch.
Ruce naší Dory hrají písně o procesu lásky
a písně o procesu smrti. Nikdy tomu nebylo
jinak, protože nic jiného není. Patos, étos 
a sentiment podle S.d.Ch. Vstupné dobrovolné.

Stezka kontinentálního rozvodí aneb pěšky
z Mexika do Kanady – 11. 1. od 19 hodin
Povídání Terezy Kopecké o dobrodružství
na Stezce kontinentálního rozvodí
(Continental divide trail). Projdeme si spolu
s ní poušť v Novém Mexiku, hory v Coloradu,
Wyoming nás překvapí svou rozmanitostí
a cestu zakončíme v Idahu a Montaně mezi
medvědy Grizzly a ostřílenými kovboji.
Vstupné dobrovolné.

Pražský úlet – 14. 1. od 20 hodin
Koncert kapely Pražský úlet s názvem PrÚlet
z Patra až na Mars. Netradiční hudební 
kupáž pro všechny přátele hudby a milovníky
 múzických dobrodružství. Vstupné 
dobrovolné.

Náš chovatel – 13. – 14. ledna 2023
17. středočeská výstava drobného zvířectva 
rozšířená o celostátní speciálky klubů.
Pořadatelé výstavy jsou Výstaviště Lysá n. L. 
a Středočeské sdružení – aktiv chovatelů
ČSCH. Klubová celostátní výstava gigantů.
Otevírací doba: PÁ  11 – 17 hodin, 
SO 9 – 16 hodin / vstupné: základní 100 Kč,
děti do 130 cm, ZTP/P zdarma /
katalog 100 Kč
https://www.vll.cz/nas-chovatel

Výstaviště
Lysá nad Labem

Klub důchodců
Výstava korunovačních klenotů
Klub důchodců Lysá nad Labem se těší na 
další aktivní rok. Velmi si ceníme velké 
rozmanitosti programu, který organizuje 
vedení klubu, za což jim patří velký dík. Jako 
první akce v novém roce nás čeká návštěva 
výstavy korunovačních klenotů, na kterou
se chystáme 17. 1. 2023. Jestli jste důchodce
a máte zájem připojit se, ozvěte se nám na 
mobil 736 535 248 do konce prvního 
lednového týdne. Další připravované akce
zveřejňujeme ve vývěsce KD na budově domu
s pečovatelskou službou v Masarykově ulici 
a program domlouváme na našich 
pravidelných setkáních každou první a třetí
středu v měsíci od 15 hodin tamtéž. Těšíme
se na vás.

Bezplatné právní poradenství z oblasti 
civilního (občanského) práva
– 21. 1. od 16 do 18 hodin
Zdarma – je nutné se předem objednat
Po předchozí domluvě je zdarma zajištěno 
i hlídání dětí. info@rcparnicek.cz

RC Parníček

Konferenční sál
radnice
Čtení v podkroví
Lednový cyklus autorských čtení

Tereza Boučková /Hodiny tikají/
– 8. 1. od 19 hodin

Václav Žmolík /Lysá mého dětství/
– 15. 1. od 19 hodin

Tomáš Pfeiffer /Filozofie bytí/
– 18. 1. od 19 hodin

Jaromír Typlt, Vít Slíva /Básně/
– 22. 1. od 19 hodin

Konferenční sál historické budovy
radnice (Husovo náměstí 23/1)
Jednotné vstupné 200 Kč, předprodej 
v městské knihovně.



15

Kalendárium

KINO               1 /2023Kino
Břichomluvec 
Zdeněk Polach a Matýsek 
8. 1. od 10.00 
Smích je pro duši to samé, jako kyslík pro 
plíce. Zdeněk Polach je jediný břicho-
mluvec v České republice. Vystupuje s ně-
kolika postavami, ale největší celebritou je 
Matýsek. Díky účasti v soutěži „Českoslo-
vensko má talent“ si získal se svým Matýs-
kem obrovskou popularitu mezi dětským 
i dospělým publikem a nyní s Matýskem 
přijíždí za vám Vstupné 300,- Kč

NADĚJE AŽ DO KONCE filmová projekce 
+ beseda o nemoci ALS - 18. 1. od 18.00
Časosběrný dokument Naděje až do kon-

3. 1. od 17 h Kocour v botách: Poslední přání  
3. 1. od 20 h Whitney Houston: I Wanna Dance  
 with Somebody  
4. 1. od 17 h Princezna zakletá v čase 2
4. 1. od 20 h Vánoční příběh
5. 1. od 17 h Piargy  PREMIÉRA

5. 1. od 20 h Operace Fortune: Ruse de guerre   
 PREMIÉRA

6. 1. od 17 h Kocour v botách: Poslední přání    
6. 1. od 19 h Avatar: The Way of Water 
7. 1. od 10 h Kocour v botách: Poslední přání    
7. 1. od 17 h Piargy
8. 1. od 10 h Břichomluvec Zdeněk Polach  
 a Matýsek
8. 1. od 15 h Kocour v botách: Poslední přání    
8. 1. od 17 h Avatar: The Way of Water  3D 

10. 1. od 17 h Kocour v botách: Poslední přání    
10. 1. od 20 h Hranice lásky
11. 1. od 17 h Mikulášovy patálie:  
 Jak to celé začalo
11. 1. od 20 h Piargy
12. 1. od 17 h Avatar: The Way of Water 
13. 1. od 17 h Vánoční příběh
13. 1. od 20 h Operace Fortune: Ruse de guerre 
14. 1. od 10 h Kocour v botách: Poslední přání    
15. 1. od 15 h Princezna zakletá v čase 2
15. 1. od 17 h Vánoční příběh
15. 1. od 20 h Operace Fortune: Ruse de guerre 
17. 1. od 17 h Kocour v botách: Poslední přání    
17. 1. od 20 h Top Gun: Maverick
18. 1. od 18 h NADĚJE AŽ DO KONCE
 projekce + beseda o nemoci ALS
19. 1. od 17 h Zoubková víla  PREMIÉRA

19. 1. od 20 h Přání k narozeninám  PREMIÉRA

20. 1. od 20 h IVAN HLAS TRIO
21. 1. od 10 h Kocour v botách: Poslední přání    
21. 1. od 17 h Přání k narozeninám 
21. 1. od 20 h Babylon  PREMIÉRA

22. 1. od 10 h Zoubková víla 
22. 1. od 15 h Kocour v botách: Poslední přání    
22. 1. od 17 h Přání k narozeninám 
22. 1. od 20 h The Doors
24. 1. od 17 h Přání k narozeninám 
24. 1. od 20 h Babylon
25. 1. od 17 h Princezna zakletá v čase 2
25. 1. od 20 h Přání k narozeninám 
26. 1. od 17 h Zoubková víla 
26. 1. od 20 h Víly z Inisherinu  PREMIÉRA

27. 1. od 17 h Věčný Jožo  PREMIÉRA

27. 1. od 20 h Babylon  
28. 1. od 10 h Zoubková víla 
28. 1. od 17 h Přání k narozeninám 
28. 1. od 20 h Ve znamení býka  PREMIÉRA

29. 1. od 10 h Kocour v botách: Poslední přání    
29. 1. od 15 h Zoubková víla 
29. 1. od 17 h Přání k narozeninám 
29. 1. od 20 h Babylon  
31. 1. od 17 h Operace Fortune: Ruse de guerre 
31. 1. od 20 h Přání k narozeninám 

Více informací www.kinolysa.cz

ce vypráví nejen o strachu a bezmoci, ale 
i o mimořádné odvaze a lásce, kterou lze 
nalézt tváří tvář mezní situaci. Dokumen-
tární film za chycuje příběhy lidí, do 
jejichž života vstoupila  nemoc ALS – 
amyotrofická laterální skleróza. Vstupné 
100,- Kč

IVAN HLAS TRIO - 20. 1. od 18.00
Česká hudební legenda Ivan Hlas spolu-
pracuje s řadou hudebníků a interpretů 
naší populární hudby. Od roku 2006 hra-
je převážně v komorní sestavě „Ivan Hlas 
Trio“ (Norbi Kovács – ak. kytara, Jaroslav 
Olin Nejezchleba – violoncello, Ivan Hlas – 
ak.kytara
Vstupné 250,- Kč

Více informací na www.kinolysa.cz

Tato sbírka proběhne v Lysé nad Labem, 
Milovicích a Kostomlatech 
ve dnech od 1. 1.–15. 1. 2023.
V Lysé budou obcházet malí koledníci a 
koledovat po městě.

Do sbírky můžete přispět také u kostela 
vždy v neděli při bohoslužbě, od 9 do 11 
hodin.

V Milovicích proběhne Tříkrálový koncert 
v kostele sv. Kateřiny v 16:30 a v Kostom-
latech zazní v 15:00 Česká mše vánoční J. 
J. Ryby v provedení pěveckého sboru HLA-
HOL z Nymburka. 

Vám všem, kdo přispějete do této sbírky, 
patří veliké poděkování.

Za Farní charitu v Lysé nad Labem
Jaroslava Labutová

Tříkrálová sbírka
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staroegyptského vládce, který se měl tisíce let 
po své smrti stát snad nejznámějším panovní-
kem starověku… V roce 1922 se tak Tutancha-
mon probudil po více jak třech tisících letech  
k novému životu a jeho hrobka s pohřební výba-
vou, jež přesahuje hranice fantazie, i jeho krát-
ká životní pouť dodnes nepřestávají uchvacovat 
celý svět. Publikace provází čtenáře osudovými 
milníky v životě krále, který byl v době své vlá-
dy ještě chlapec, jeho rodiny a slavných předků 
– dědečka Amenhotepa III., otce a legendár-
ního náboženského reformátora Achnatona. 
Prostřednictvím textů a fotografií navštívíte 
jeho hrobku a vydáte se na cestu do staroe-
gyptského zásvětí. Prožijete nervy drásající dny  
a týdny během objevování hrobky a budou 
vám odkryta tajemství, která hrobka může  
i nadále skrývat. Tutanchamonův příběh je to-
tiž stále ještě rozepsán…

David Williams, nejhorší 
rodiče na světě

Jasně, někteří (a při-
znejme si, že vlastně sko-
ro všichni) rodiče jsou 
trapní! Jenže to není nic 
proti rodičovské sebran-
ce v téhle sbírce deseti 
příběhů sepsané Davi-

dem Walliamsem. Jsou to prostě nejhorší tátové  
a mámy na celém širém světě, ba možná v celém 
vesmíru! Zacpěte si nos, protože tátovi Petru Pu-
chovi smrdí nohy na sto honů. Kliďte se z cesty 
ďábelsky rychlé Uršule Uspěchané. A co teprve 
když váš táta krade dětem hračky? Nebo když je 
vaše máma posedlá úklidem a ohání se záchodo-
vou štětkou nebo mopem jako divá? Nemluvě  
o tom, jak příšerně je vymóděná! A úplně nejhor-
ší trapárna je, když vaše máma učí na škole, kam 
chodíte. Ilustracemi opět doprovodil skvělý Tony 
Ross. Knihy Davida Walliamse se už staly celosvě-
tovým fenoménem, byly přeloženy do 53 jazyků, 
jen ve Velké Británii se prodalo přes deset milionů 
výtisků!

(anotace z knizniklub.cz)
Hana Hadáčková

Knihkupectví Cesta

Evžen Boček, Aristokratka 
pod palbou lásky

Z královského výletu do 
Nizozemí si Marie III. Kost-
ková přiveze kromě zážit-
ků a fotky s Jejím Veličen-
stvem královnou Beatrix 
také milostnou šmodrcha-
nici, která se „vystříbří“ až 
na úplném konci nového 

pokračování; na zámku se, mimo jiné, zjeví i He-
lenka Vondráčková. Milostných šmodrchanic se 
ovšem na Kostce vyskytne víc, a většina bude 
zaznamenána filmovým štábem nizozemské tele-
vize. Pod palbou lásky se ocitne i kastelán Josef! 
Čtenáři, kterým už aristokratka lezla krkem, jistě 
přivítají informaci, že „sága“ , které se dosud pro-
dalo téměř půl miliónu výtisků, pokračovat nebu-
de. Zároveň ovšem není zcela vyloučeno, že se 
časem objeví díl, který celou sérii předchází a kdy 
se na chvíli ocitneme v roce 1983, během kterého 
aristokratka....

Vlastimil Vondruška,  
Lucemburska epopej I, 
Král Cizinec (1309 – 1333)

Románová freska za-
číná nástupem Jana Lu-
cemburského na český 
trůn a končí smrtí jeho 
syna římského císaře  
a českého krále Karla IV.  
Je to jedno z nejslavněj-

ších období našich dějin, kdy byla Praha cen-
trem římské říše, ale aspirovala i na to, aby se 
stala „druhým Římem“ křesťanstva. Složitý zá-
pas obou panovníků o vládu doma i v zahraničí 
se prolíná se snahou severočeské a jihočeské 
šlechty upevnit otřesené postavení českých 
zemí a chránit stavovské výsady šlechty. Třetí 
rovinou románového děje je život prostého lidu 
očima měšťanského rodu Rotlevů. V epopeji se 
střídají mocenské intriky a válečné scény s běž-
nými denními starostmi románových hrdinů,  
a to vše v barvitém obraze života vrcholného 
středověku.

Miroslav Bárta, Století 
záhad a objevů. 
Tutanchamon

Přesně před sto lety –  
v listopadu 1922 – došlo 
na západním břehu sta-
rověkých Théb, v Údolí 
králů k jednomu z největ-
ších objevů světové ar-
cheologie. Egyptský chla-

pec Hussein Abd el-Rassul, který pracoval jako 
nosič vody při výzkumu britského archeologa 
Howarda Cartera, náhodně narazil na začátek 
kamenného schodiště vedoucího ke vchodu do 
hrobky. Během několika málo dní bylo jasné, 
že půjde o unikátní objev nevykradené hrobky 

Doporučujeme

Chcete vědět, co se 
děje ve městě a okolí? 
Sledujte internetovou
televizi Snews.

Knihkupectví Cesta doporučuje Knihovna doporučuje
Beletrie pro dospělé
Řekni mi pravdu – FARRELL Matthew

Osmnáctiletá Jenny Mooreová se nemůže do-
čkat, až začne studovat vysokou školu. Je tu jen je-
den problém: lidé v jejím životě nechtějí, aby tam 
šla. Když je Jenny nalezena mrtvá přímo před do-
mem svých rodičů, policejní vyšetřovatelka Susan 
Adlerová a její parťák Liam Dwyer okamžitě tuší, 
že tu něco nehraje. Nalezené stopy jsou v rozporu  
s příběhem, který Jennyini rodiče vyprávějí... 

Kufr z nebe – RINA Lin
Napínavý román s detektivní zápletkou ze světa 

Kronik prachu Londýn, přelom let 1890/91. Elisa je 
zvídavá studentka, která studuje politologii, ale její 
srdce bije pro kriminální případy. Proto ji neuvěři-
telně nadchne, když střechou knihovny, kde pracu-
je její kamarádka Animant, zničehonic propadne 
kufr. Záhadné zavazadlo ukrývá tajemství a Elisa je 
odhodlaná přijít mu na kloub. Spolu s nesmělým 
mechanikem Jamiem se pouští do pátrání, během 
nějž dojde k celé řadě nečekaných odhalení.

Naučná literatura pro dospělé
Cirkadiánní kód proti cukrovce – PANDA Satchin

Naděje a prevence pro každého. Diabetu mů-
žeme nejen účinně předcházet, ale jeho průběh 
zmírnit a někdy i zvrátit. Vše díky načasování toho, 
kdy jíme, kdy nejíme, kdy cvičíme a jakému světlu 
se kdy vystavujeme. Satchin Panda, světový ex-
pert na cirkadiánní rytmy, na základě vědeckých 
výzkumů dokazuje, že už malé změny denního 
režimu vedou ke zlepšení diabetu a mohou snížit 
dávky léků. Díky jeho 12 týdennímu programu se 
naučíte vše potřebné, zlepšíte své zdraví a jediné, 
o co přijdete, budou potíže. Cukrovka 2. typu je 
chronické onemocnění zvyšující riziko dalších váž-
ných chorob. Cukrovou trpí každý desátý z nás a 
stejný počet lidí trpí neodhaleným prediabetem! 
Vezměte péči o zdraví do svých rukou!

Beletrie pro děti
Není oko jako oko – BŘEZINOVÁ Ivona

Není oko jako oko a koruna není jen ta králov-
ská. Nejkrásnější korunu mají stejně stromy, které 
na podzim září víc než drahokamy. Ivona Březino-
vá napsala pro nejmenší děti tucet veselých bás-
niček – co básnička, to jedno slovo, slovo mnoha 
významů. Děti budou chytlavé básničky umět 
brzy nazpaměť, další možné významy slov však 
budou i nadále nacházet v důmyslných obrázcích 
Martina Kelbla.

Veverka z Vamberka: Na sněhu 
– PILÁTOVÁ Markéta

Veverka si chystá zásoby na zimu a připravuje 
se na Vánoce – víte, jaké pečou veverky cukroví? 
Vosí úly, nebo spíš veverčí hnízda… A myslíte, že 
se naše veverka naučí lyžovat? Se svou kama-
rádkou Žanetkou z Žamberka přitom všem zažije 
nejedno dobrodružství. Pokračování pohádky pro 
nejmenší od Markéty Pilátové, výpravně ilustro-
vané Danielem Michalíkem.
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Mezigenerační setkání

Potkali se
Když se setká devítiletá dívka s paní ve vyšším 
věku, vznikne z toho tento rozhovor. Dívka se 
ptá na věci ze života a paní, která bydlí v do-
mově seniorů v Lysé nad Labem, jí velmi přá-
telsky odpovídá...

Dobrý den, jak se jmenujete?
Jmenuji se Jana Gebltová.

Kolik vám je let?
 Je mi 78 let.

Jak dlouho žijete v domově seniorů?
V září to bylo osm let. Zůstala jsem sama ve 

velkém bytě, mám dceru, která nemá rodinu 
a nemohla by se o mě postarat tak, jako tady  
v domově. 

Líbí se vám tady a proč?
Líbí se mi tady. Je tu  krásná příroda, krásný 

park. Jsem tady ještě spokojenější, protože mám 
samostatný pokoj. Také mám kocourka, který teď 
přes zimu bydlí se mnou na pokoji. Jmenuje Jo-
náš a touto dobou tam jí králíka. Je velice čistotný  
a spí ve svém v pelíšku. Máme také králíka a ry-
bičky.

Jak se králíček jmenuje?
Jmenuje se Ferda, je tady na chodbě. Tohoto 

zakrslého králíka zprostředkoval pan ředitel. Měla 
ho jedna holčička, která je alergická na chlupy,  
a tak se dostal sem do domova.

A rybičky?
Rybičky jsou tady na chodbě už nějaký rok. Ně-

kdy máme akci, že pečovatelky donesou zvířátka, 
která mají doma. Měli jsme tu kočku, dvě morča-
ta, asistenční pejsky pro lidi.

Jaké místo tady máte nejvíce ráda?
Celé okolí je pěkné. Lysá nad Labem je čisťouč-

ké městečko. Jsou tady kulturní programy, jezdí-
me na výstaviště, byli jsme na zámku Kačina, tak-
že se tady o nás po kulturní stránce dobře starají. 
Jsem tady velice spokojena.

Jaké místo se vám tady nelíbí?
Některé složení lidí je tady špatný. Lidi jsou mr-

zutí a nejsou na sebe někdy hodní. A jak se navíc 
říká, proti věku není léku. To je taková otázka, kte-
rou my dvě tady nevyřešíme.

Co jste měla dříve za povolání?
Pracovala jsem 43 let u Pražských vodáren  

a dělala jsem administrativní práci.

Odkud pocházíte?
Pocházím z Prahy, vyrostla jsem v Kobylisích 

a potom jsem bydlela na Vinohradech. V Praze 
jsem měla rodiče, i prarodiče pocházeli z Prahy.

Máte děti?
Ano, dceru, jmenuje se Lucie.
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Do jaké školy jste chodila?
Chodila jsem do základní a potom na ekono-

mickou školu.

Jaké byly vaše oblíbené předměty?
Měla jsem ráda dějepis a zoologii.

My teď nemáme zoologii, místo toho máme 
přírodovědu.

Bydlela jsem v Kobylisích a blízko byla zoolo-
gická zahrada, takže jsem velice často chodila do 
zoologické.

Na jaké kroužky jste chodila?
Chodila jsem na pěvecký a na recitační krou-

žek. 

Hrála jste na hudební nástroj?
Ano, hrála jsem na klavír. Doma jsme hodně 

zpívali, měli jsme malý zpěvníček. Můj otec byl 
samouk na klavír, ale já jsem na klavír chodila 
jako do školy.

Měli jste ve škole partu?
Měla jsem 4 kamarádky. Irena Macáková, Blan-

ka Pechová, Dana Meškanová a Jana Dvořáková, 
která pak žila ve Francii v Le Mans, a když jsme 
uskutečnili třídní sraz asi po 30 letech, tak Jana 
Dvořáková za námi z Francie přijela. Ta už je bo-
hužel po smrti. 

Chtěly byste se ještě navštěvovat?
Já už se vymkla pražskému ruchu, takže už  

o to tolik nestojím. Máme na sebe telefonické 
kontakty.

Jak jste si hrály?
Chodily jsme bruslit, hrát tenis a bylo to príma. 

Měli jste domácí zvíře?
Doma jsme zvíře neměli, protože můj tatínek 

to nechtěl. Já jsem chtěla pořád pejska. Měli jsme 
malého ptáčka, andulku. 

Jak se jmenovala?
Pepíček to byl.

To je dobré jméno pro andulku. Dostáváte 
něco k Ježíškovi?

Máme tady akci Strom splněných přání. To pro-
bíhá před Vánocemi a klientům se plní, co si přejí.

Co jste si přála vy?
Já si přála kosmetický balíček. Loni jsem si přála 

pelíšek pro kocourka, a tak ho kocourek dostal.

Děkuji vám za tento rozhovor a snad se ještě 
někdy uvidíme. 

Já ti také děkuji za rozhovor, přeji ti úspěchy ve 
škole, a hlavně hezké Vánoce a hodně dárků.

Reportérkou je Romča (9 let), která přispívá do 
časopisu Lysáček a chodí do ZŠ. J. A. Komenského 
v Lysé nad Labem.

Jeden malý postřeh pro čtenáře: Kdybyste šli 
do domova seniorů,kocour Jonáš má u vcho-
du svoji boudičku.
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Zpátky v čase

Jak se sportovalo v zimě v našem městě Fotosoutěž
Když není svah, poslouží zápřah. Nejkuri-
óznější zimní radovánky do Lysé přinesl rok 
1952. V rámci příprav slavnosti konce maso-
pustu „Bakus“ v únoru jezdily po ulicích měs-
ta saně tažené koňským spřežením. Za nimi 
pak bylo na dlouhém laně napojeno mnoho 
menších saní – a nejen s dětmi. Na konci lana 
jela na lyžích (a s nezbytným psem – boxe-
rem) hraběnka Josefa  Bořek – Dohalská (2). 
Plnila důležitou funkci brzdaře. Mohlo by se 
totiž snadno stát, že by se na malém převý-
šení malé sáňky rozjely rychleji a skončily by 
pod těmi velkými tažnými.
Uhodnete, kde je sáňkování zachyce-
no? Pošlete nám své tipy na e-mail  
komunikace@mestolysa.cz. Uveďte jméno 
a telefonní číslo, abychom vás mohli kontak-
tovat v případě, že vyhrajete. Redakční rada 
vylosuje jednoho z vás. Tipovat můžete do 
15. 1. 2023.
Vítěz získá knížku našeho města s názvem 
„Lysá nad Labem včera a dnes“.

Naše město leží ve velmi rovinaté části Pola-
bí, má však výhodu, že se zde najde i nějaký ten 
svah, který je k spoustě zimních sportů nezbytný. 
Takové štěstí většina měst v okolí nemá.  Když na-
víc dopřála i příroda a nasněžilo, sáňkaři i lyžaři 
měli několik možností, za mrazu ani bruslaři ne-
přišli zkrátka. Od dob, kdy byly pořízeny snímky, 
přibylo hodně aut, a tak jen pro pořádek: pokud 
se dočkáme sněhu, nedoporučuji uváděná místa 
zkoušet, ostatně často už ani neexistují. V místech 
před dnešní školou J. A. Komenského bylo místo 
asi nejpříhodnější. Krátký a prudký svah, žádný 
autoprovoz a dojezd do roviny – ideální podmín-
ky. Dojíždělo se do míst, kde dnes stojí jedna ze 
školních tělocvičen, bývalý bazén. Tenkrát to bylo 
fotbalové hřiště. 

Na snímku (6) je vidět jízdu na desce s namon-
tovanými bruslemi. Jezdilo to rychleji, ale byl po-
třeba umrzlý sníh. Dost to drncalo, ale ta rychlost! 

Na fotce se saněmi  (3) je v pozadí cesta podél 
zámecké zdi. Opět svah, i když tam už to s bez-
pečností bylo horší. Před zrušením třešňovky ke 
Skále se také jezdilo na tzv. „Skalce“, od rohových 
domů směrem k dnešní sportovní hale. Po vy-
budování sportovního stadionu se hodně jezdilo 
(fotbalovou terminologií) i v „kotli“.

Když napadlo dost sněhu, byla často používána 
i cesta zadem kolem zámecké zdi na Kačín, pří-
padně od Černých vrat směrem dolů k Viničkám. 
Ani cesta na Hrabanov nebyla ladem. Také svah 

podél Zámecké ulice byl využíván. Když se saně 
rozjely, dalo se dojet až před evangelickou faru. 
Šlo by to až do Sojovické, ale tam už jezdila auta. 
Velmi oblíbeným svahem byl i ten od hřbitova. 
Než tam vyrostly garáže, bývalo i tady dost sáň-
kařů, i když bylo opět nutné počítat s provozem 
v Průběžné ulici na sídlišti. Ve městě posloužila 
pár chvil po napadnutí sněhu i svažitá Žižkova 
ulice, tu ale její obyvatelé vždy brzy posypali 
popelem. Přece jen je to ulice a ne sáňkařská 
dráha. I zaniklý svah, kde je dnes benzinová 
pumpa, sloužil k zimním radovánkám, přede-
vším pro děti ze starého sídliště.  V Litoli to bylo 
horší: něco málo nabízela Vysoká mez, stejně 
tak dnešní Dohalského ulice a svahy kolem tzv. 
Litolské svodnice. Také ostroh mezi ulicí U Nové 
hospody a železniční vlečkou nebyl k zahození. 
Litol však měla lákadlo pro bruslaře: Kruhov-
ku v dnešní Křižíkově ulici. Letecký snímek (7) 
z ledna 1961 ukazuje dokonce dvě vymetená 
hřiště pro lední hokej. Vyhlášeným bylo i kluziš-
tě (uměle polévaná ledová plocha) na bývalém 
sokolském cvičišti u pošty. 

Lysá ale měla i svoje „hory“. Kdo se chtěl 
opravdu svézt, musel zajít až na Vinička (4). Na 
Vinička to lyžaři měli sice z ruky, ale coby spor-
tovci se nezalekli ani túry z náměstí. (1).

Že se sportování neomezilo pouze na zále-
žitost rekreační, svědčí i jeden záběr z amatér-
ského 8mm filmu, který zachytil plakát (5) lá-

kající na účast na závod v běhu na lyžích. Jak závod 
dopadl nevíme, archivy bohužel nic nezachovaly. 

Fotky: Karel Fišer (lyžaři) - Vladimír Novák (písek 
a plakát – z 8mm) - Jaroslav Minařík 

(z náměstí- z 8 mm)
letecké snímkování MO ČR

Miloslav Hlavsa

(2)

(4)

(6)

(1)

(5)

(7)

(3)
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Podporujeme drobné podnikatele

Dřevěné hračky Melichárek

Zima nás opět prověřuje. Nachlazení a respi-
rační potíže se nevyhnuly snad nikomu. Často 
tomu lze předejít prohříváním organismu. Na to 
máme spoustu bylinných pomocníků. Skořici, 
zázvor, kurkumu, badyán, hřebíček. Do zimních 
směsí se přidávají právě pro svůj hřejivý účinek. 
Skvělou službu nám ale udělá i nálev z našich byli-
nek. Nejlépe prohřeje květ bezu, lípa a heřmánek. 
Když nás přece jen přepadne rýma nebo kašel, 
přidáme nějaké bylinky navíc. Při rýmě a teplo-
tě například tužebník nebo třapatku. Při rýmě 
zastydlé pomůžou inhalace. Svaříme litr vody  
a lžíci bylinek. Vhodná je směs heřmánku, máty  
a květu bezinky. S hlavou skloněnou nad hrncem 
a zakrytou ručníkem několikrát denně deset mi-
nut inhalujeme. Inhalaci lze nahradit obkladem 
na kořen nosu. Bylinky spaříme, scedíme na had-
řík (nejlépe gázu), přiložíme mezi obočí a překry-
jeme igelitem. Jakmile obklad začne chladnout, 
odstraníme ho. Když nám nachlazení sedne ještě 
níže do dýchacích cest, tak už musíme počítat  
s léčbou delší. Není ovšem od věci dobře se „vy-
kašlat“, tělo se tak zbaví spousty patogenů. Vřele 
doporučuji bylinky, které kašlání usnadňují. Di-
viznu, sléz, sedmikrásku, lípu, proskurník, lišejník 
nebo lékořici. Bylinky kašel tlumící dáváme hlav-
ně na noc, aby si tělo odpočinulo a my se vyspali. 
K nim patří jitrocel, podběl, plicník. Do směsí je 

Rady čarodějnice z bylinkářství
vhodné určitě přidat i bylinku s antibakteriálním 
působením. Tymián nebo mateřídoušku. Tu mů-
žeme pít samotnou, je velice chutná a vhodná 
hlavně pro děti. Pokud nás trápí bolest v krku, 
pomůže kloktat odvar ze šalvěje nebo řepíku.  
V průběhu zimy je dobré popíjet čaj ze šípku nebo 
rakytníku pro posilu imunity a doplnění vitamínu 
C. Při oslabené imunitě doporučuji echinaceu 
nebo kopřivu. Ta nám kromě posílení organismu 
pomůže i při zahlenění a kašli. Z domácích recep-
tů nelze opomenout cibuli nebo křen s medem, 
jejichž účinky jsou téměř zázračné. Křen a med po 
lžíci smícháme a 3x denně užíváme. Šťávu z cibu-
le, kterou pustila nakrájená a smíchaná s medem, 
užíváme po lžičkách několikrát denně.

Michaela Lerchová, Bylinka

Náš příběh začal ještě před revolucí. Pracova-
la jsem jako vychovatelka na jedné pražské ZŠ  
a manžel dělal konstruktéra v Letově. Jednou 
mi dal k narozeninám maličkou dřevěnou brož 
s ručně namalovaným obrázkem, kterou pro mě 
vyrobil. Hned jsem si ji dala na bundu, a když 
ji uviděly kolegyně ve sborovně, byly nadšené. 
Musel jich pak vyrobit ještě asi patnáct. „Vy bys-
te to mohli prodávat...“, prohlásila jedna z nich  
a netušila, že nám tím oběma změní život. Cho-
dili jsme normálně do práce a volný čas věnovali 
vymýšlení výrobků, které jsme pak v průběhu 
léta začali prodávat na Karlově mostě. Začínali 
jsme s dřevěnými šperky a obrázky malovaný-
mi na dřevě. Měli jsme spoustu nápadů a ob-
rovskou chuť do práce. Museli jsme opustit svá 
zaměstnání, protože už to bylo nezvládnutelné,  
a začali jsme se naplno věnovat výrobě a prodeji 
naší tvorby. Místo na Karlově mostě, kde jsme 

začínali s prodejem, jsme přenechali jiným. Na 
jednom z posledních trhů na Staroměstském 
náměstí jsme měli stánek vedle slečny, která 
prodávala dřevěné hračky. Pořád jsme se jí ptali, 
proč nemá třeba slona nebo hrocha. „Tak si to 
taky zkuste, když myslíte, že je to tak jednodu-
ché“, odbyla naše návrhy ona. Během dvou mě-
síců jsme vymysleli kompletní změnu sortimen-
tu. Z dvanácti vzorů na začátku máme dnes více 
než 400 prototypů. Zaměřili jsme se na výrobu 
dřevěných skládaček podle našich vlastních au-
torských návrhů. Začali jsme dodávat pouze do 
kamenných obchodů. Nechtěli jsme mít továrnu 
na hračky se zaměstnanci a jednatelem. Chtěli 
jsme dělat hračky vlastníma rukama. Vymýšlet 
pořád něco nového a nedělat velké série. Zřídili 

jsme si tedy malou domácí dílnu. Ráno někdo 
dostane nápad, přes den ho nakreslí a další den 
je nová hračka hotová. Manžel všechno sám vy-
rábí od samého začátku a já všechny kusy ruč-
ně maluju. Na míru jsme vybavili dekoracemi 
školky, jesle i obchody. Mimo jiné i MŠ Mašinka  
v Lysé na sídlišti nebo jesle Mirovická v Praze 8. 
Před dvěma lety jsme si zřídili i vlastní e-shop 
https://www.hrackymelicharek.cz/, kde nabí-
zíme většinu naší tvorby. I po tolika letech nás 
naše práce pořád baví a jsme rádi, že se zákaz-
níkům naše výrobky stále líbí. Jsme na všechno 
sice sami dva, ale neměnili bychom.

Vendula Coubalová
Hračky Melichárek

Bylinka je obchůdek v Lysé na nám. B.H., 
který podle vůně poznáte, už když prochá-
zíte kolem. Krámek je plný léčivých bylinek 
a všemožných produktů z nich. Kromě čajů 
a tinktur zde naleznete i spoustu velmi za-
jímavých a zdraví prospěšných věcí. Míša 
vás v něm ráda uvítá, milým slovem, úsmě-
vem a pomocnou radou potěším. Zajděte.
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Malým čtenářům

Ondra, i když byl pořádně oblečený, 
střídavě podupával nohama a poskako-
val, aby se zahřál. Byla zima, až praštělo. 
Mráz přes noc namaloval na okna ledové 
květy a každému, kdo byl teď venku, se 
zakusoval do tváří a nosu. Opodál stojící 
Honza mačkal v rukou sněhovou kouli. 
Bílé roucho na něm vlálo a vysoká koru-
na s písmenem M mu každou chvíli spadla  
z hlavy.

Čekali na Tomáše, aby se společně mohli 
vydat na obchůzku jejich malé vesnice. Ondra 
užuž natahoval znovu ruku ke zvonku, když 
vtom ze dveří vykoukla Tomášova maminka. 
„Kluci, je mi to moc líto, ale Tomáše v noci 
odvezla sanitka. Je po operaci, bylo to slepé 
střevo. Takže s vámi nemůže na koledu.“ Než 
stačili oba cokoliv říct, maminka pokračovala. 
„Mám pro vás ale náhradu. Tady Eliška ho za-
stoupí,“ postrčila před sebe Elišku, Tomášovo 
dvojče. Dívka byla oblečená do bílého roucha, 
kudrnaté černé vlasy jí vlály kolem obličeje 
a vysokou korunu měla kolem hlavy připev-
něnou gumičkou. Tváře měla začerněné, že 
vypadala jako čert.

„Tak si tu koledu pěkně užijte,“ rozlouči-
la se s nimi maminka. „No paráda. Tomáš je  
v nemocnici a nám šoupnou jeho ségru. Hol-
ku. Kdo to kdy slyšel, aby dělala Baltazara 
holka?“ pomyslel si hořce Ondra. Nereago-
val ani na Eliščino pípnutí „Ahoj“, otočil se  
a společně s Honzou se vydal k domu na 
kopci. Kluci hořekovali nad svým těžkým 
údělem, vzpomínali na to, jaké s holkami kdy 
zažili těžkosti a vztekle kopali do sněhu ko-
lem sebe.

Když došli k chalupě, začal Ondra lovit  
v kapsách. Měl by na dveře napsat značku 
K + M+ B. Kde je ale křída? Kdepak? Óóó! 
Vždyť on na ni dočista zapomněl! Ne, že by ji 
nechal doma, to by pro ni mohl ještě doběh-
nout, ale on ji ani nekoupil! Nerad, ale musel 
s pravdou ven.

„Kde teď budeme shánět křídu? Doma 
žádnou nemáme. A obchody jsou v neděli 

zavřené. Není tady žádný supermarket, kde 
bysme ji koupili. A máma v tomhle vysokým 
sněhu určitě nepojede do města pro křídu!“ Tak 
to je ztracené, to je konec. Kluci zklamaně žuchli 
do sněhové závěje. To je tedy den. Tomáš v ne-
mocnici, holka na krku a ani křída není. Mohou 
se sebrat a jít domů. To bude ostuda. Tohle se 
ještě žádným klukům, co dělali tři krále, nestalo.

Ze zoufalství je vytrhl až tenký hlásek. „Ne-
máte křídu? Já jich mám spoustu. Včera jsem 
je vyráběla.“ Kluci našpicovali uši. Něco se jim 
nezdálo. „Jak můžeš vyrábět křídy? Ty se přece 
prodávají v obchodě, nejdou vyrobit.“ „Ale jdou,“ 

zasmála se Eliška a sedla si k nim do sněhové 
peřiny. „Je to úplně jednoduchý. Potřebuješ jen 
tempery, vodu, sádru a nějaké měkké formič-
ky. Myslím, že jim mamka říká silikonové. Jo a 
plastové kelímky,“ vypočítávala. „Do kelímků 
naliješ vodu, do každého kelímku vymáčkneš 
jinou barvu tempery a pořádně to rozmícháš. 
Pak do kelímků nasypeš sádru, zase rozmí-
cháš a naleješ do silikonových formiček. No a 

Jak Ondra zapomněl křídu

Pohádka
V každém vydání bude pravidelnou součástí Listů dvoustránka pro děti,  kam bude 

lyská spisovatelka Iva Gecková pravidelně přispívat svojí pohádkou. A bez obrázku to není 
pořádná pohádka! Proto se redakční rada Listů rozhodla vyhlásit každý měsíc soutěž pro 
všechny děti, které rády malují. Na facebooku města pak budete moci rozhodnout  
o vítězném obrázku, který bude otištěn spolu s pohádkou na stejné téma  
v následujícím vydání. Malý malíř či malířka jako odměnu získají knížku paní  
spisovatelky, kterou do soutěže  věnuje knihkupectví Cesta manželů  
Hadáčkových. Na březnovou pohádku vyhlašujeme téma „Moje nejoblíbenější  
kniha/knižní postava“. A jak se teda zapojit? Namalovaný obrázek vašimi  
ratolestmi naskenujte a pošlete e-mailem na adresu komunikace@mestolysa.cz  
do 20. 1. 2023, uveďte jméno a věk dítěte a pokud možno i své telefonní číslo.  
22. 1. 2023 vyhlásíme hlasování na facebookové stránce města. Hlasování uzavřeme  
v středu 25. 1. ve 12 hodin a vyhlásíme vítěze.

necháš zatuhnout,“ pokrčila rameny, jako by 
to byla nejjednodušší věc na světě. Kluci se po 
sobě podívali a pak už všichni upalovali zpátky  
k domu, kde bydlela Eliška.

Shodili boty obalené sněhem a v Eliščině po-
kojíčku viděli stůl plný silikonových formiček  
s růžovými, modrými, žlutými, zelenými i oran-
žovými kusy něčeho, o čem Eliška tvrdila, že je 
křída. Vyloupla jeden modrý kus ve tvaru med-
vídka a podala ho Ondrovi. „Na, zkus to na vcho-
dových dveřích. Jsou ze dřeva.“ Ondra na dveře 
opatrně nakreslil čáru. Opravdu! Tohle byla kří-
da, kterou tak potřebovali. Kluci se rozzářili jako 

Oblíbená dětská autorka Iva Gecková dosud 
vydala 17 knih pro děti a mládež. Věnuje se také
psaní pohádek pro Český rozhlas. V současné  
chvíli míří do knihkupectví třetí díl série knih  
pro nejmenší  čtenáře „Liška Šiška v cukrárně“.
Více o její tvorbě na: www.ivageckova.cz

sluníčko. Pomohli Elišce vyloupat z formiček ně-
kolik kříd a vyběhli ven.

Toho večera byla na každých dveřích ve vsi vel-
ká písmena K + M+ B, každé vyvedené jinou bar-
vou. Dokonce i plusy mezi písmeny hrály všemi 
barvami. Koledu, která ten rok byla mimořádně 
bohatá, si Ondra, Honza a Eliška rozdělili spra-
vedlivě mezi sebe a kluci museli uznat, že ty holky 
přece jen na konec nejsou tak špatné.

Martička Knejpová, 8 let
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Oblíbená dětská autorka Iva Gecková dosud 
vydala 17 knih pro děti a mládež. Věnuje se také
psaní pohádek pro Český rozhlas. V současné  
chvíli míří do knihkupectví třetí díl série knih  
pro nejmenší  čtenáře „Liška Šiška v cukrárně“.
Více o její tvorbě na: www.ivageckova.cz

Kroužky budou probíhat v prostorách pobočky Městské knihovny 
Lysá nad Labem v Litoli – 1. patro.

Kroužek ručních prací – kroužek je určen dětem od 7 do 10 let a bude pro-
bíhat 1x za 14 dní ve čtvrtek (14 – 15 hod.). Na kroužek je nutné se přihlásit 
předem v knihovně! První lekce proběhne 16. 2. 2023. Cena 300 Kč/pololetí.

Hravé čtení – klub pro začínající čtenáře (2. – 4. třída), kteří se chtějí zdoko-
nalit ve čtení a v porozumění textu. Bude probíhat každý týden ve čtvrtek 
(15 – 16 hod.). Na kroužek je nutné se předem přihlásit v knihovně! První 
lekce proběhne 16. 2. 2023. Kroužek je pro všechny děti zdarma!

Dětská celoroční literární a ilustrátorská soutěž 2023 – Jak to dopadlo?
Městská knihovna vyhlašuje pro nadcházející rok 2023 novou celoroční soutěž 
pro děti „Jak to dopadlo?“. Soutěžit mohou děti ve dvou věkových kategoriích: 
1. (5 – 9 let), 2. (10 – 15 let). Každý měsíc se na našich webových stránkách ob-
jeví nový nedokončený příběh. První v lednu a poslední v říjnu 2023. Úkolem 
je příběh dopsat (eventuelně dokreslit) několika větami (obrázkem). Vyhlášení 
výsledků proběhne v prostorách knihovny během adventního tvoření.

Aktivity pro děti
v knihovně v Litoli

VLAK ICE (ALENKA, 6 LET) Prohlédni si vlak, který nakreslila
Alenka, a najdi pět věcí, které na druhém obrázku chybí.

KŘÍŽOVKA OD ELI (10 LET) Jak se jmenuje pohádka, 
kde přišli lidé z budoucnosti?

Spojili jsme síly s časopisem Lysáček.  
V každém vydání Listů najdete dvoustranu  

s pohádkou a další zábavou pro nejmenší.  
A co nebo kdo je Lysáček? Lysáček je dětský 

časopis tvořený dětmi. V tištěné podobě je k dispo-
zici na vybraných místech v Lysé, nebo si ho můžete stáhnout na  
WWW.LYSACEK.CZ. Děti sem přispívají jednorázově nebo se mohou 
zapojit do dětské redakční rady. Studenti časopisu pomáhají s jeho 
zázemím. Lysáček je tu pro dětskou fantazii a radost. Staňte se jeho 
patronem! Více informací na webovkách Lysáčku.
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Potkáváme je

Hrdinové
Vedení města Lysá nad Labem loni poprvé oce-

ňovalo dlouhodobé bezpříspěvkové dárce krve, 
kteří v určitém období dosáhli 20., 40., 80., 120. 
nebo 160. odběr, a to finanční částkou v rozmezí 
od 1 000 do 10 000 korun. Oceněni byli čtyři dár-
ci, kteří si mezi sebe rozdělili 8 000 Kč.

Důvodem, proč je bezplatné dárcovství 
hodno podpory, je starost o příjemce – ne-
mocného člověka, kterému má krev či jiný 
transfuzní přípravek navrátit zdraví či zachrá-
nit život. Vážíme si občanů, kteří svým pří-

stupem pomáhají zachraňovat lidské životy. 
Děkujeme!

Neméně záslužnou činností je i dárcovství 
kostní dřeně. Na rozdíl od dárců krve bývá 
dárce kostní dřeně často jediný člověk na 
světě, který může těžce nemocného zachrá-
nit. Vedení města se proto rozhodlo ocenit 
bezpříspěvkové dárce kostní dřeně pro nepří-
buzenskou transplantaci – občany s trvalým 
bydlištěm v Lysé nad Labem částkou 5 000 Kč 
za každý odběr.

Tímto chce dát veřejnosti dárce kostní dře-
ně za příklad hodný následování a přispět tak 
ke zvýšení povědomí o této formě dárcovství 
a motivovat k zapojení se dalších potenciál-
ních dárců do registrů dárců kostní dřeně. 
Více dárců znamená větší naději pro nemoc-
né. Ačkoli k samotnému odběru dospěje při-
bližně jen 1 % registrovaných, jeden takový 
dárce se našel i v Lysé nad Labem. Je to pan 
Ing. Marek Zikmunda. A my vám přinášíme 
rozhovor s ním na toto téma.

Rozhovor: Marek Zikmunda
Marek Zikmunda se do registru dárců kostní 
dřeně zapsal už na vysoké škole. Díky tomu 
zachránil život ženě, která to nutně potřebo-
vala. Zatím se spolu neznají, ale jsou v kontak-
tu skrze anonymní dopisy.

Jak dlouho jste v registru dárců 
kostní dřeně?

Asi 6 let.

Co vás k registraci vedlo?
Když jsem studoval na univerzitě, probíhal 

tam nábor do registru. Už delší dobu předtím 
jsem nad tím přemýšlel, že bych se zapsal.  
A toto mě jen dalo šanci to uskutečnit. Pře-
ce jen zde byla šance někdy někomu pomoci  
a zachránit lidský život. A když je člověk jedi-
ný, který může pomoci, tak to musí udělat.

Co vše musíte jako dárce splňovat?
Podmínky jsou definované registrem dárců 

kostní dřeně. Rozhodující je hlavně věk při zá-
pisu a pak zdravotní stav (nemít nemoci krve 
apod.).

Jak se cítí člověk těsně před odběrem?
Před odběrem jsem to už chtěl mít za se-

bou.

Musí dárce před odběrem udržovat nějaký 
zvláštní režim? Životosprávu?

Zvláštní režim ano, ale záleží na druhu od-
běru. Existují dva odběry kostní dřeně. Stále 
je mezi lidmi povědomí o tom zažitém starším 
odběru – v celkové narkóze z kosti. Druhý způ-

sob je separací z krve. Ten jsem zvolil já a po 
posouzení lékaři byl i možný.

Jak dlouho trvá samotný odběr?
Můj odběr byl tedy z krve, kdyj sem čtyři 

dny před odběrem dostával injekce s hormo-
nem na vyplavení kmenových buněk z kosti.
Správně se člověk během těchto dní měl cí-
tit jako při nachlazený – bolest kloubů apod. 
Tak jsem se cítil i já. To je znakem právě vy-
plavování kmenových buněk do krve a tyto 
buňky mi během odběru filtrovali a krev vra-
celi zpět. Bylo to jako při darování krve, jen 
samotný odběr byl delší, trval čtyři hodiny, a 
měl jsem napojené žíly na obou rukách. Bylo 
to trochu nepohodlné, ale určitě to stojí za 
to ;) Záchrana lidského života vždy stojí za 
to. Během celého odběru u mne byla sest-
řička, případně paní doktorky a můj dopro-
vod - přítelkyně. Po skončení odběru jsem se 
dozvěděl, že jsem jim dal skoro trojnásobek 
požadované dávky, a tak tedy zbylé množství 
uchovají pro případ další potřeby mé paci-
entky a část využijí na výzkumné účely. Člo-
věk si při odběru uvědomí, na čem mu oprav-
du v životě záleží…

Setkal jste se s příjemcem své kostní dřeně? 
Jste v kontaktu?

Darování kostní dřeně je mezi nepříbuzný-
mi dárci anonymní. Můžeme se setkat až po 
pěti letech a za souhlasu registru dárců kostní 
dřeně. Nicméně je možné si vyměňovat přes 
registr anonymní dopisy. Moje pacientka je 
žena v České republice a podle posledního 

dopisu je léčba úspěšná a moje buňky přijala 
dobře. Shodli jsme se v dopisech, ze se poté 
chceme setkat…

Co byste poradil těm, kteří třeba váhají,
zda se do registru zapsat?

Určitě ať si zápis promyslí a zapíšou se. Je 
to zvýšení šance pro pacienty, kteří potřebuji 
transplantaci kostní dřeně. Stále je u nás cca 
25 % nemocných včetně dětí, kteří svého dár-
ce nenajdou. To, že se člověk zapíše, nezna-
mená, že jde darovat. Prakticky darovat chodí 
pouze 1 % všech zapsaných dárců a to vždy až 
když je potvrzena největší shoda. Ve většině 
případu člověku ten telefon nezazvoní. A když 
ano, tak ještě není nic jisté. Potenciální dárci 
(cca 5 – 10 lidí s největší shodou transplan-
tačních znaků) jsou pozváni na odběr cca  
40 ml krve k určení větší shody. Jen jeden  
z těchto oslovených pak bude vybraný a stále 
si to může rozmyslet a dárcovství odmítnout. 
Poté následují větší testy zdravotního stavu 
apod. a až pak samotný odběr.

Daruj krev s Policií ČR, aneb umíme POMÁHAT

Člověk si při odběru uvědomí, 
na čem v životě záleží!

Již asi čtvrtým rokem probíhá na Obvodním 
oddělení policie ČR v Milovicích, Armádní 793 
dárcovství krve od dárců z Lysé nad Labem, 
Milovic a okolí. Jezdí k nám odběrová sanitka 
se zdravotnickým personálem ze Všeobecné fa-
kultní nemocnice v Praze a rádi přivítáme nové 
či staronové (jezdili darovat někam jinam) dárce 
krve. Není třeba se registrovat, jen prostě přijít 
daný den v čase 8 – 11 hod. 

Kontaktní osoba:
npor. Ing. Pavla Brzobohatá 
+420 735 785 697
pavla.brzobohata@pcr.cz

Termíny odběrů:
úterý 17. 1. 2023
úterý 18. 4. 2023
úterý 10. 10. 2023

Místo odběrů:
OOP Milovice
ul. Armádní čp. 793, Milovice

Sponzoři:
- Pekařství Merhaut Milovice
- Mirakulum Milovice
- Teijin Automotive Technologies
- Maso Třebovle
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Životní prostředí

Ani jsme se nenadáli a zima je tu v plné síle. 
A zvláště v době mrazů a sněhové nadílky k 
ní neodmyslitelně patří i přikrmování volně 
žijících opeřenců. Někteří vytrvalci ptačím 
sousedům prostírají do krmítek celý rok, ale 
teď nastává období, kdy to opravdu potřebují. 
Takže jak správně na to?

Ptáci, kteří u nás přezimují, preferují rostlinnou 
potravu, různé bobule a jiné plody, ale především 
semena. Odborníci doporučují sypat do krmítek 
směs různých semen a obilovin, která přiláká více 
druhů ptáků. Základem by měla být slunečnicová 
semena, ale například vrabci a hrdličky ocení zrnka 
obilí, čížci pak mák. Jablka, hrušky, sušené kuličky 
vína nebo bobule z jeřábu, bezu, bílého hlohu, sví-
dy, dřínu, ptačího zobu jsou velkým lákadlem třeba 
pro kvíčaly a kosy.

Hmyzožraví ptáci jako sýkorky, strakapoudi či 

Zimní ptačí jídelníček
brhlíci ocení tukovou směs se semínky. Můžete vy-
užít i běžně prodávané lojové koule, ale raději bez 
sítěk, které mohou způsobit nesnáz nejen ptákům, 
ale všetečným čtyřnohým návštěvníkům zahrad, 
když síťku spolu se zbytky loje sežerou. Ptačí jídel-
níček můžete dále vylepšit i ořechy, lněnými či dý-
ňovými semeny, strouhanou mrkví či nesolenou 
uvařenou rýží, ale rozhodně do něj nepatří zbytky 
z kuchyně. Slaná, kořeněná, uzená či přepálená 
jídla mohou ptákům způsobit velké zdravotní ob-
tíže. Zvažte také, kam ptačí hostinu umístíte. Na 
zemi si ptáci jídlo samozřejmě najdou, ale můžete 
přilákat i nezvané hosty jako potkany. Co je ještě 
důležité? Krmítko je potřeba průběžně, alespoň 
jednou týdně čistit od zbytků hostiny a ptačího 
trusu. Můžete tak předejít šíření některých chorob 
mezi ptačími návštěvníky vaší zahrady. Další důle-
žitou věcí je krmítko občas kontrolovat takříkajíc 
v provozu. Když budete své ptačí hosty pozorovat 

při hodování, věnujte pozornost tomu, zda v hejnu 
čile se pohybujících a potravu shánějících neuvidí-
te načepýřeného, malátného či apatického ptáka, 
který vypadá jako by pospával a dokonce ztratil 
plachost.

Vězte, že je s velkou pravděpodobností nemocný. 
A protože se některé ptačí choroby mezi ptáky rych-
le šíří, a to právě na krmítku, je potřeba na nějaký 
čas, alespoň po dobu dvou týdnů, přestat ptáky kr-
mit, krmítko vyčistit a vydezinfikovat třeba slabým 
roztokem Sava. Je dobré také informovat sousedy, 
aby koukli na svá krmítka, zda se něco podobného 
neděje i u nich. Zároveň je dobré výskyt nemoc-
ného ptáka ohlásit České společnosti ornitologické  
(www.birdlife.cz/choroby). Na stránkách ČSO se 
také můžete dozvědět více o tom, jak správně vy-
brat krmítko nebo jak ptáky na krmítku poznat.

Petra Málková

Dlask tlustozubý
foto: Roman Kus / zdroj: ČSO

Vrabec polní a Zvonek zelený
foto: Helena Hurtová / zdroj: ČSO

Strakapoud velký
foto: Zuzana Pernicová / zdroj: ČSO
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IZS

Krimi střípkyZ hasičárny

Dopravní nehoda
Dne 21. 11. 2022 ve 4 hodiny ráno zajišťovali 

strážníci místo dopravní nehody na nadjezdu. 
Na ranní mrazíky doplatil řidič nákladního au-
tomobilu, který se pokoušel nadjezd vyjet. Ná-
mraza byla tak silná, že se nákladní vozidlo sta-
lo neovladatelné a skončilo napříč přes silnici. 
Strážníci společně s policisty odkláněli dopravu 
až do 10.30 hodin.

I přes zákaz řídila
Strážníci v ranních hodinách projednávali pře-

stupek v ulici Zámecké s třiatřicetiletou řidičkou 
z Kralup nad Vltavou. Při kontrole dokladů po-

Za poslední měsíc měla naše jednotka 12 vý-
jezdů. Vybíráme pár zajímavostí.

Požár kotelny Městského úřadu 
Lysá nad Labem

Dne 9. 12. V 10.05 nám byl vyhlášen po-
plach. Jednalo se o taktické cvičení v budově 
radnice. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS 
Nymburk, HZS Milovice, SDH Lysá nad Labem, 
SDH Stará Lysá, SDH Milovice. Šlo se o cvičení, 
které mělo prověřit schopnost jednotek za-
sahovat u požáru kotelny a hlavně evakuovat 
minimálně 80 lidí ze zasažené budovy. Naše 
jednotka měla za úkol kompletní prohledá-
ní budovy a evakuaci osob. Hasiči postupně 
kontrolovali každou místnost a provedli její 
označení. V budově nalezli 2 osoby, které 
evakuovali pomocí vyváděcích masek dýchací 
techniky.

Nehoda s vězni
Dne 29.11. ve 21.36 jednotka vyjela k doprav-

ní nehodě u nájezdu na dálnici D11 ve Starém 
Vestci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde 
o nehodu osobního automobilu a mikrobusu 
převážejícího vězně z věznice Jiřice do nočního 
zaměstnání. Na místě byl již větší počet jedno-
tek PČR, které střežily vězně stranou od nehody, 
abychom mohli s jednotkou HZS Český Brod pra-
covat na odstranění dopravní nehody.

Srážka s domem
Dopravní nehoda v Milovicích. Naší jednotce 

byl 29. 11. v 10.36 vyhlášen poplach kvůli do-
pravní nehodě ve Slepé ulici v Milovicích. Jed-
notka HZS Milovice byla mimo stanici a na místo 
jela ještě jednotka HZS Benátky nad Jizerou. 
Naše jednotka byla na místě nehody první a při 
příjezdu zjistila, že řidič osobního vozu naboural 
do domu. Řidiči, který byl s rozsáhlým poraně-
ním hlavy v době našeho příjezdu už mimo au-
tomobil, jsme poskytli první ošetření, zastavení 
krvácení atd. Po příjezdu ZZS jsme řidiče předali 
do péče lékaře.

A jak to u nás chodí?
Naše jednotka nedrží stálou službu na stani-

ci. Při vyhlášení poplachu se členové výjezdové 
jednotky sjíždí na stanici a vyjíždí k zásahu. To 
vše musí stihnout do 5 minut od vyhlášení po-
plachu. Kompletní seznam výjezdů naší jednot-
ky najdete na stránkách www.hasicilysa.cz.

Nejen na výjezdech se podílí členové našeho 
sboru. Na konci listopadu jsme např. asistovali 
při pořádání adventu na náměstí.

5. prosince po setmění vyjel ze zbrojnice čer-
tovský vůz plný čertů s Mikulášem a andílkem. 
Jednou jeho zastávkou bylo i naše náměstí, kde 
na něj čekalo velké množství dětí a rodičů.

Zbyněk Konečný
starosta hasičů Lysá nad Labem

třebných k řízení motorového vozidla zjistili, že za 
volantem nemá co dělat až do roku 2025. Navíc 
následná kontrola na užití omamných a psycho-
tropních látek dopadla s pozitivním výsledkem. 
Vzhledem k podezření ze spáchání trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení 
motorového vozidla pod vlivem návykových látek 
byla na místo přivolána Policie ČR, která si věc 
převzala k provedení dalších opatření.

Další „neřidič“
Dne 14. 11. 2022 v odpoledních hodinách 

projednávali strážníci dopravní přestupek  
s čtyřiadvacetiletým řidičem z Lysé nad La-
bem. I v tomto případě byla zjištěna skuteč-
nost, že za volantem nemá co dělat, jelikož má 
zákaz řízení motorových vozidel. Určitě měl 
přivolaným policistům co vysvětlovat.

Sledujte naše webové stránky na adrese 
www.mplysa.cz, kde najdete další informace.

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita
velitel Městské policie Lysá nad Labem

Toto stanoviště vzniklo na jaře 2005, a tak 
městu Lysá nad Labem a jeho širokému 
okolí poskytujeme přednemocniční péči již 
přes 17 let.

Po celou dobu sídlíme v budově zdravotního 
střediska ve Vichrově vile. Výjezdová skupina  
s posádkou Rychlé zdravotnické pomo-
ci (RZP) ve složení zdravotnický záchra-
nář a řidič záchranář pracuje v nepřetr-
žitém provozu ve dvanáctihodinových 
směnách. Ročně ošetříme cca 2 400 pa-
cientů. Rajonizace naší posádky sahá 
od severu k jihu od Jiřic, přes Milovice, 
 Lysou nad Labem k Přerovu nad Labem a 
Bříství a od západu k východu od Sojovic a 
Čihadel až ke Stratovu a Šnepovu.

Jsme často vysláni i za pacientem mimo 
naši oblast. Může se tedy stát, že naše po-

Představení výjezdového stanoviště 
Zdravotnické záchranné služby 
Středočeského kraje v Lysé nad Labem

sádka z Lysé nad Labem bude ošetřovat  
pacienta např. v Milovicích, když tu ná-
hle je potřeba zásah u dalšího pacien-
ta v oblasti Lysecka. Zdravotnické ope-
rační středisko (ZOS) tak vyšle sanitku 
z jiného výjezdového stanoviště např.  
z Nymburka nebo Benátek nad Jizerou 
či Českého Brodu. ZOS nebo posádka na 
místě zásahu dle závažnosti zdravotního 
stavu pacienta může rozhodnout o vy-
slání posádky RV (rendez-vous), osobní-
ho vozu s posádkou, kterou tvoří lékař  
a řidič záchranář. Nebojte se, síť stanovišť 
ZZS je uspořádána tak, aby bylo poskytnutí 
přednemocniční péče co nejrychlejší, nej-
později však do zákonem stanovených 20 
minut od přijetí tísňové výzvy. O vyslání po-
sádky do terénu totiž rozhoduje ZOS, sídlící 
na Kladně, kam se dovoláte, když budete 
volat tísňovou linku 155. ZOS je takový CML 
– centrální mozek lidstva, který řídí všech-
ny výjezdové posádky v celém Středočes-
kém kraji a určuje, kam pojedou zasahovat.  
A o tom vám povyprávíme příště…

Bc. Zdeňka Keistová
zdravotnický záchranář

Záchranáři z Lysé nad Labem Vám přejí 
šťastný nový rok 2023
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Ze života škol / napsali nám

Základní umělecká škola Františka Antonína 
Šporka v Lysé nad Labem oslavila v roce 2022 
75 let od svého založení. Třičtvrtě století – to 
už je hezký důvod k ohlédnutí i oslavám!

Od svého vzniku dne 1. 2. 1947 se Kuratorium 
hudební školy (25 žáků) rozrostlo v základní umě-
leckou školou poskytující umělecké vzdělávání 
v oboru hudebním, tanečním, výtvarném i lite-
rárně-dramatickém s kapacitou 900 žáků. Naše 
pobočka v blízkých Kostomlatech nad Labem 
nedávno oslavila 20 let od založení. Zásadně se 
změnily i podmínky pro vyučování. Z původních 
provizorních prostor se škola přestěhovala do 
současné budovy, která díky zřizovateli - Městu 
Lysá nad Labem - v posledních letech prošla znač-
nou proměnou. Vyřešily se letité problémy s pro-
story především pro literárně-dramatický obor  
a bicí nástroje, přibyly nové učebny pro hudební-
ky i nové vybavení modelovny.

Naším hlavním posláním je umělecké vzdělá-
vání dětí, které u nás získávají základy zvolených 
uměleckých oborů. V rámci doplňkové činnosti 
také provozujeme Studio Šikulka pro děti od 4 let 
a pěvecký sbor QuantumTet. Školu kromě zřizo-
vatele podporuje i spolek Quattuor Artes. Život 
školy zpestřujeme řadou koncertů, výstav, vystou-
pení a představení (bývá jich kolem 160 za rok). 
Zvlášť hrdí jsme na mezioborové projekty, kterých 
máme za sebou už slušnou řádku. Jsou stmelují-
cím prvkem mezi všemi našimi obory, mezi učiteli 
i žáky, protože přinášejí potřebu spolupracovat, 
podílet se na výsledku vlastní kreativitou a zápa-

Ohlédnutí za jubilejním rokem v ZUŠ F. A. Šporka 

lem, uplatnit vlastní autorský potenciál. 
V  jubilejním roce jsme k našim běžným akti-

vitám ještě přidali akce k 75. výročí -  zájezd do 
Kuksu, Slavnostní žákovský koncert, výstavu prací 
absolventů VO – profesionálů Návraty III, dva kon-
certy symfonického orchestru – Večer filmových 
a muzikálových melodií. Příjemné bylo setkání 
se zástupci zřizovatele, s kolegy z okolních ZUŠek  
a dalšími příznivci naší ZUŠ spojené s prohlídkou 
nových prostor. Naše oslavy jsme završili v pro-
sinci 2022 představením Za Šporkem na Kuks, ve 
kterém autorský tým zúročil květnový zájezd do 
Kuksu a který přinesl divákům i účinkujícím řadu 
zajímavých poznatků o hraběti Šporkovi. 

Jako každému jubilantovi i naší milé ZUŠce se 
sluší popřát do dalších let. Přejeme jí, aby nic 

nebránilo jejímu dalšímu úspěšnému fungování 
a rozvoji a aby byla stále plná kreativních vstříc-
ných učitelů a šikovných, nadšených a pracovi-
tých dětí!

   
Mgr. Vlasta Blažková

ZUŠ F. A. Šporka

V půlce listopadu minulého roku se v Hrad-
ci Králové uskutečnil workshop „Startujeme  
s experty“. Sedm žáků z Obchodní akademie 
Lysá nad Labem obohatilo svoje zkušenosti  
v oblasti pasivního příjmu a zabodovalo v kon-
kurenci dalších škol.

Cílem workshopu bylo 
nalézt vhodný pasivní 
příjem pro žáka, zároveň 
i prohloubit finanční gra-

motnost nebo schopnost vyhledávat klíčové in-
formace na věrohodných portálech.

„Ve skupinkách jsme tvořili prezentace na di-
verzifikaci pasivních příjmů. To znamená, jak 
správně rozdělením úspor zainvestovat a dojít 
k co největšímu zisku i přes současnou vysokou 
inflaci. Za úkol bylo dostat se z počátečního kapi-
tálu 200 000 Kč během deseti let na 20 % nákupní 
ceny nemovitosti. Hlavní myšlenkou bylo přiblížit 
ekonomii ne jako vědu, ale hlavně po praktické 
stránce,“ přiblížili detaily soutěže účastníci kurzu 
Filip Kraus a Zdeněk Čadek. 

Během projektového dne byli k dispozici učite-

Studenti obchodní akademie excelovali 
v soutěži o pasivním příjmu

lé a experti, kteří učí výhradně ekonomické před-
měty, a podávali soutěžícím důležitou zpětnou 
vazbu. Soutěž, která využívá aktuální témata eko-
nomie a přenáší je do denního života, si pochva-
lovali všichni přítomní. Samozřejmě nápady, jak 
dané téma řešit, ocenila porota diplomy a dalšími 
drobnými cenami. 

Mgr. Martin Hošna
OA Lysá nad Labem

Studenti třetího ročníku oboru Produkční čin-
nost v umění a reklamě Střední školy designu 
Lysá nad Labem v rámci praktických cvičení 
každý rok realizují samostatné výstavy. Letos 
poprvé chystají výstavu autorskou, která bude 
ke zhlédnutí v Muzeu Bedřicha Hrozného  
v průběhu ledna a února 2023.

Autorkou vystavova-
ných děl je výtvarnice a 
učitelka Jana Dörflová. 
Celou výstavu připra-

vují s autorských souhlasem výtvarnice. Respek-
tují její představy a přání, komunikují s autorkou 
i mezi sebou, koordinují své záměry s jejími tak, 
aby byly všechny strany spokojené. Výstava má 
název Jana Dörflová / Inspirace a my vás srdečně 
zveme na vernisáž 26. ledna 2023 v Muzeu Bedři-
cha Hrozného od 16 hodin.

Další výstavy studenti připravují na jaro ve 
spolupráci s Městskou knihovnou v Nymburce 
a ke konci školního roku pak opět v Muzeu Bed-
řicha Hrozného v Lysé nad Labem. To již budou 
práce jejich spolužáků, studentů výtvarných 
oborů – grafického, oděvního a interiérového 
designu.

Sledujte webové stránky naší školy, kde bu-
dou upřesněna data konání jednotlivých výstav 
a doprovodných akcí. Těšíme se, že nás svou ná-
vštěvou podpoříte a případnou zpětnou vazbou 
zhodnotíte snažení studentů.

Ing. Eva Nováková
Střední škola designu

Lysá nad Labem

Praxe jak má být
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Ze života škol / napsali nám

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízíme sklepy, byty, 
pozůstalosti, kanceláře atd. Sami 
si vše naložíme a odvezeme za 
rozumnou cenu. STĚHOVÁNÍ. 
TEL. : 773 484 056

J.A.K. se žije aneb ve škole se stále něco děje...

Měsíc filmu na školách
Letos v listopadu již poněkolikáté naši deváťáci 

absolvovali  program “Měsíc filmu na školách”, 
který je připravován rozsáhlým vzdělávacím pro-
gramem Jeden svět na školách. Cílem je přinášet 
žákům prostřednictvím filmů a následných besed 
s hosty informace o nacistickém a komunistickém 
bezpráví.

Letošní téma Normalizovaná každodennost 
připomíná to, že nesvoboda v období normali-
zace se dostávala i do té nejběžnější reality živo-
ta. Díky konkrétním příběhům se žáci seznamují  
s tím, jak komunistický režim zasahoval do každo-
dennosti života obyčejných lidí, kteří byli nuceni 
počítat s všudypřítomným komunistickým vlivem 
při budování mezilidských vztahů, při rozhodová-
ní v důležitých životních situacích.

Jeden takový příběh nám přišel vyprávět náš 
letošní host, kterým byla Mgr. Marie Nováková.

V době normalizace prožívala dětství a období 
studií, které bylo z velké části ovlivněno komuni-
stickým režimem.

Na dokreslení příběhu přinesla žákům ukázat 
dobové předměty a fotografie.

Deváťáci se zaujetím poslouchali vyprávění  
a my doufáme, že si alespoň částečně dokáží uvě-
domit následky bezpráví totalitních režimů a není 
jim lhostejné dění v současném světě. 

Mgr. Hana Otradovská

Dobročinná sbírka aneb děti 
posílají radost dál 

Během uplynulých třech týdnů, tedy od 7. 11.  
do 25. 11. se naše škola zapojila do dobročinné 
sbírky pro Domov Mladá a Domov pod lípou 
Lipník. Celou akci na škole zorganizovali členové 
školního parlamentu. Byli každé ráno a odpoled-
ne ve vestibulu školy a přebírali od dětí a rodičů 
oblečení, hygienické potřeby, hračky a knihy. Vy-
bralo se velké množství věcí, které věříme, že po-
mohou. V pondělí 28. 11. školní parlament osob-
ně předal celou sbírku organizátorům. Děkujeme 
moc všem, kteří se do sbírky zapojili. Máme vel-
kou radost, že jsme se mohli zúčastnit tak hezké 
a prospěšné akce, udělat dobrý skutek a poslat 
radost dál!

Den bez batohů
Den bez batohů  se letos konal již podruhé, a to 

23. listopadu. Jelikož jsme loni byli plní nápadů,  
v čem si vezmeme učení do školy, letos jsme tuto 

akci moc rádi zopakovali v rámci projektu Schools 
United - Hrdá škola. 

Podívaná byla opravdu pestrá – kufry nejrůz-
nějších velikostí, pytle na odpadky, golfové bagy, 
pouzdra na tenisové rakety, kutilské kufříky, koší-
ky, co, jak se říká, jméno má. Přesuny na výuku do 
jednotlivých tříd byly někdy poněkud dobrodruž-
né, ale všichni si užili spoustu legrace. 

Mediální sekce ŠP

Máme vlastní web!
Měsíc prosinec byl pro náš školní parlament 

významný. Nově má od 1. 12. svou vlastní webo-
vou stránku, kde může uveřejňovat informace  
o akcích plánovaných, uskutečněných a o všem, 
co se ve spojitosti s parlamentem ve škole děje. 
Web bude, jak doufáme, sloužit všem, kteří se 
zajímají o akce parlamentu a mají rádi přehled. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Adventní zastavení – příspěvek třídy 2. C
Adventní čas je každoročním setkává-

ním našich děti, jejich rodičů, bývalých 
žáků školy a široké veřejnosti.

Děti z 2. C si v sobotním dopolední vy-
robily vánoční stromek ze šišky a vánoční 
ozdoby z papíru.

Na sobotní dopoledne pak volně navá-

VYKOUPÍM
KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI, SBÍRKY 
STARÝCH POHLEDNIC,POŠTOVNÍCH 
Z N Á M E K , F O T O G R A F I Í , S T A R É 
OBRAZY, PORCELÁN, RYBÁŘSKÉ A 
MYSLIVECKÉ POTŘEBY A POD. 
731 489 630

zalo dění v pondělí před svátkem sv. Mi-
kuláše – v tento den  se naše třída změni-
la v čertí školu.

Děti se naučily čertí básničku, počítaly 
kopyta, házely uhlím, tancovaly na čer-
tovské písničky, skládaly obraz pána pe-
kel, četly pekelné pohádky, přikládaly do 
kotle, učily se čertovská přísloví a vyrá-
běly čerta, anděla a Mikuláše. 

Všechny si tento výjimečný den užily a 
určitě na něj budou ještě dlouho vzpomí-
nat. 

   
Mgr. Petra Hakenová, 2. C

Adventní zastavení 
Na naší škole je dlouholetou, zave-

denou tradicí vánoční jarmark konající 
se obvykle v první adventní sobotu. Po 
přestávce způsobené epidemií covidu 
jsme  letos změnili název a částečně or-
ganizaci. Většinu prodejních stánků na-
hradily tvůrčí dílny, hudební a literární 
programy, výstavy dětských výrobků, 
divadelní vystoupení pro rodiče a jiné. 
Prodejní stánky měly v přízemí školy  
„U Komenského“ naši deváťáci, kteří si 
velký zájem příchozích zákazníků  užíva-
li a radostně počítali zvětšující se objem 
svých pokladniček. 

Do školy zavítalo velké množství ro-
dičů a prarodičů, kteří se přišli podívat 
na děti, a také naši absolventi, kteří se 
chodí podívat na své mladší spolužá-
ky, připomenout si prostory svých tříd  
a v neposlední řadě se pozdravit a po-
povídat si s bývalými učiteli. Atmosféru 
letos dokreslil jemný sněhový poprašek, 
který umocnil pohodovou atmosféru. 

Mgr. Jolana Rudolfová
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SPORTOVNÍ LÉTO KLEPE NA NA DVEŘE... aneb campujeme s Markétou

«Co budeš dělat o prázdninách? Pojedeme 
k moři, na hory, k babičce,... a taky budu 
campovat s Markétou.» Ano, i takové 
rozhovory vedou děti v Lysé.

I když se momentálně nacházíme v 
zimním období, většina rodičů již plánuje 
harmonogram letních prázdnin. V letošních 
letních měsících opět pořádáme příměstské 
sportovní campy pro děti ve věku 5-13 let a 
to v těchto termínech:
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24. - 28. 7. 2023 sportovní camp červenec 
(8 - 16 hod.) 7. - 11. 8. 2023 dopolední 
outdoorový sportovní camp (8 - 13 hod.) 28. 
8. - 1. 9. 2023 sportovní camp srpen (8 - 16 
hod.)

Tyto prázdninové akce vznikly před několika 
lety jako benefit pro děti z dětské sportovní 
přípravky. V průběhu let se campů účastní i pro 
nás «neznámé» děti, kamarádi našich známých 
tváří nebo bývalí účastníci, kteří se již věnují 
specializovanějším disciplínám ve sportovních 
klubech, ale rády a v hojném počtu se na naše 
campy vracejí.  Z tohoto koloběhu máme radost 
a utvrzuje nás, že naše projekty mají smysl.  
Sportovní campy probíhají hravou, nenásilnou 
formou, která vychází z všeobecné sportovní 
přípravy. 

Nejen pro ty, kteří by nejdříve chtěli 
sportovní prostředí vyzkoušet a zažít, 
probíhají pravidelné lekce sportovní 
přípravky pro děti od 5 let (PO, ST, NE) a 
cvičení rodičů a dětí (ČT,  děti 2 - 4 roky). 
Aby i rodiče mohli poznat trenérku na 
vlastní kůži, probíhají v Lysé i pravidelné 
kondiční tréninky pro dospělé (ST, PÁ, NE). 

Bližší informace poskytuje hlavní trenérka 
Markéta Linhartová (linhartova.market@
email.cz / info@profitrainers.cz, 775 925 
901).

Markéta Linhartová
PROFITRAINERS s.r.o.

Napsali nám




